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 هناخباتك
 ىمالسا ىلقع مولع فراحيل ةرياذ
 ١1؟9809 :هرامش

 : خيرات



 م ىوشلاعرت معيارا هزخاتسرهفوو

 .عيارلا ءزملا ةيطخ
 , بولا ىساغلو ةملظتلوءدبناك ظعو لكما دتبا ف ىذا ظءاولا ةءاكح
 اهعسأو تالكشلا لكشأ | نع ىسعات ديس ن .نداولأس مهلا ناسف
 اهر رات اهةوشعم فوصلا .(م!ءاذخ اناس ىف
 ريصم و .«-ىلاعنءللال وق نم ضرغلا ناتسف
 كلما ةعارنمنب راطعلا قو ىف ع رصنا ىذلاغ ايالا كلانس

 كلذفتوثعاا مهفرةل لا ليب-ىلعهتقو كهل ماعلا راذتعا
 سر نما -ةن مرا هللا ةيظناح ىله دفعا نا ى_هاند بك ىدوبلا ل رقناس ىف
 سسفلا اذد
 يؤيرللاو ىمخالا دوعسملا ةس
 ةدحاو يغنك ءاملعلاوةوخانوشؤملا ابغا حرش

 ىسخالا دصسملا» اسمع
 ج وحأأ لامن ماماىلا امن ةيطلنإى ةوفولازتاملا إم هدو ءسر نامشع ةفالخ

 لاذ عمانلا مكسنم

 ىدآلا نولي نذل نيهلالاو .ربغسأ اع دآلانولوقبنذلا ةفسالغلا ناسف

 الاع
 ناميلسا ديسا ةب دهب 1
 ىبرغملا هادبع مثلا كامارك

 لطلا لك !ىلءداتمملا ىرتشملا ةفرسو لفطلا نم هْنس زاومتناكىدلا راطملا ةسن
 : ركلا هنزو تنودنم

 ميلا اهترسمص لوقت ىلع سيتلب لسيف نم نيدراولا لسرال ناميلسان دي-- ضب رمت
 نامعالازجالا

 ذلتسيلءاملا ىف زوحلاةر عش مز وحل اىري ناك ىذلا نات طملالجرلا ناس

 هاملا ترس عام
 امن اعاهدو هفءاساو ولا ملالواهتسحل سيل هيعسنا سيقلبل ناميل را
 لل مهدى ييهار است

 ايسنمسيماب تحراشح ا ىف جالعلا نأ ميلسا ديس سلط ناس ل مب

 قفا ا سرمن



 هقيعم

 ل مالا بعد شوم نع ةمالع فناولا نمباطلادبعباط ناس 017

 انأ مهنيذلا نيناحورلا ند هنا ظواين ل عئامتاناسنالا ثم 1

 ني ,ةكس'الملا ةنواع«ئمغالا دعمملا ةرا مناسب 03

 ل | ىفأب ىقدملا هر ,يزوهلاهفعاشر ةرئاحي ناطللا هبلع معناىالاز ,ءاتلاةصق هو

 'عئمو راب فا ب كناطل ل! مأو ةديدعنيتسدعب رعاشلاعو>زناسف د

 ل ا

 بارغلا نمر. ةلارفحةعئسإ

 0 ينخر ةوهشلا اه

 مهسجريلااسحرممتدازف ضم مع ىنيذلاامأر ىلا عندي هريس عاج
 جرلادب ب زانق هنن عمنوا لع زانتكسفتلاو لمعلا لادح أ ناسف عع

 هتدوب ع لجال ماما ىلاىذملا دب ري وهو فاش
 1مئافو ىف عمطب ناردغل 1م راو الا ناب اهندملا ل هالات

 نملارونمءانغءفرأعالا 0نا ناسف معو

 ىلهالا تنأ كلنا فاغالاثلذ ىموم :
 ,نالامطاو او دءلءج هئطر ىلا عمجرااو نارعلا ىلا

 قرا ا«اباو مهجور هارت
 نيدبرلااهسو بلغت ضارمأ بدلا اب أن ادحر ناس عورم

 :قاقرطلا يطا ىأب ىباطسبا ادي ز
 هللا ماعط نم فوصل !ح ورب: منا

 هتلزبدس ناسعل -انديس يلف ءا .رءجي للا بوي هنأ 56
 هر مظهرا خاوديزيوأرارخأ نسحلا نأ عافسا

 :دلا ةصت مم

 ةديدع نين هندالو أر

 م



 اننا

 نحال فو لقاعلا لحرلا لوسرلاحدم ناس -
 الو دءانأ فا ىرغرواش .لافرعك لح .ردعن ةرواشلادارأ ىذا الج 55

 ةيرس يل ءاريمأ لب 0 م
 ةب رسسلا ىلعاربم أ كذولا بالا ا 2

 فوضفلاضرتعلل لوسرلاباوح عمو
 3 ةسقاعوو

 لوراروض فلو خذا 2 ل
 ب رسل !ىلعاريمأ ىلذهل اباشلا لاذ لوسرلار أب 300

 لحرف سنو مانا لجرلاو لفعلا صانةءالعر مانللفاعلاةمالع ناس م.م
 ةسركممءوضولادار وأ ىذونل 11
 رععلا ىلا ءاهذوتاعلا توحلا كاذركسمت مح
 كلذفو عيضة الثل تامام ىلع مدن: الد ايلا لاق اةودأ. باز فوفو ىذف ارئاطلا مق ع

 دايصلادب ن موهتيلرب دغلا ىفانيمهسغت ل فعلا فصنبحاص توما لعسيف عر ع
 هتعارابلاوةاماارذرولو هنب ثثلةالزمحالاتا تادف ما ع
 اصلاخالةءسبلو رثمال بلغ مهرلات اناس ف ع7
 اونو ليفارنر« يو ىفءتارحلاىف ةرامعلاتاناسف معا

 هل نءرهدلاماللا هياعىءوءوتداسف معع

 ءانلوالاو“ ايننالا نم ةرخآلا لهأ ىلعأب لها ةلحسناس ىف معو
 نسل ديدحلاك نا الا ىدبنا ناسف ممم
 ةرارسا ىموعرا ,ىذناسف ىف معا
 نئاشنةءيرأ مقوم ذخر :دحاو ةمصا ىملبقا ثرعر ةيوملأف 0
 فرعانأ تيبحأف اب : م
 اعل ءءلط مدعو د 32 ا 57
 مكلو طردت ىمالمولوذعردق ىلع سانلااولك ثيدح تأ مدع
 ةنخلاب هرش رغسج ورك فرش نءىتا لوثتاس مهم
 نر ءناممالا و ةيسآعمنوعزتةروا شم مو ع
 ناطللاىزإوزوشلاةأرماةصق ممم
 ناناهمىموماندبسناسجالا ف نوعرفةرواشم م



 م

 روعرذىناماه مالكم اكس لابد: نوعرا تاسعا

 موس وهثبكلا !ةم- امم ىف دمت

 الذ 0

 0 2 3 كاك

 حورلاونللاك نا تالا قل ايذئاو رجلا لقعلاوةبتارءطاج وراناتاسف ع. د
 نع لاك اف ةيذدع هيبحولا

 ةنطاسل اهكت رهط ىذلاناطالا نا ةباكح عام

 لسنا عاطشنا نماةوخ سورعبم لول ناطاسا نأ.

 ..اعمرهلا ردأ ضارتءاردهاز ريس تن,ناطلاارا

 ولمن عاازو علا نمناطل!!ناصالخ مب
 اينالاىهزوهل !كإترمدآ ةنيلخلا ,ويأوعدكنارهروك نمل ناطا- ل|نبانا ناسف غو

 للاب بح ا سواري نركوم طيش 1م قارس ناكىئذلا هازل ةراج م

 موسأن ع هولأسفم .هوبأ هنأ اولها لو نب رطلا مهاأ اوأرري زعدالوأةسق عع
 :اليفاتيدحرمسفت ع : ةماعلا هنا

 هيزيشأ تحف ىلعةمشو

 تالابخناسنالل

 فانليجلاننرقلا ىذردنكساباهذت

 ملتلا دقت ديف فلا هبثك امتأ ةقرو ىلع

 عيبارلا هزل تسرهفت
 فب رشلا ىوتثملا حرمشنم

 يركع همدان فيهفلا ىبعلا





 يي ىوتثلا عرش نمعدارلا ءزملا

 ١

 «تايدسلو 5-55
 هسئئادحو ابا حدعالو م 9

 .٠ ددعلاجرامودملاّدح خا ديت دو دحت ديدين ا اعني رميه دعا سانلا
 ام ارم ابا اهراس ه رامز ودب دسم ملل لاوةالسلاو

 لوما ةي(دميامأ) لمعلاو ملعلارث 1
 ,ظاح شاطكشرةب وار ءارغفل مدان ىولوملا
 0 الفا م تاهاعلارتانآلا

 مراد

 ما را 1و رقص
 0 أو لعج أ

 نيؤراعلات اطا لاق واسباب



 نم قلخلا لاع هدارأو عسب رلاوفيسصلا ف نكسيىذفاثيبلا عبر عمجوهو (عدارملا
 قملاىلاىملا نسفاتلارفسلاو نملا ىلا سفن !نملزالاو غلا العفن ارو هلظثي+
 هر | ذهوهو ع.دارلاو زللاىلا نس! نمتلانلاو
 اريسميف توريسإ وبوأ فال * اف ىطعي ىو دعم عب مو ءايفتملا ناكمو عضوم هئمدلج لك
 نوبكسيف ابق اسعتمم ب :يص دعب ةبةره نيءاسسدل اون ضايرلا ىف ةسايرلا لهأريدك ايناحو ر
 عسارللا نحر شلااذهو مهد دع ارادت ىلتنو دداوتبف م ملك يف
 و ٍنسحلا نمنح[ هنال رايخالا : كا هاعل طاراضغسالا لكما 3

 ةعسف:م عج (عفانملا) مظعأ (لجأر) نس اووذروطاذان ىخلاماولاهملارووط
 (سن) مارك الاول الا ىذل اج“ .أوذرخ آيلاو أيندلا ىف
 حرف لدم( رو رسك )هب وتحيام لق :رظنلا ىا(هتهلاطع) لاب (نيةراملا بول رت
 باكسنا نعم (بوصن) ر ويطلاو هايم او ريشلتاتاذ ضرالا ىهرةو عج (ضاررلا)
 تود هدا !ةدحوملا«ابلا لدبةيقوفنا تلاءاتاتوص: ةنعلىفو
 لا) رثكالال اراد يدلابجلا

 قلتو ةرو هلا عبارل او ضب رئارع + لايق يناادلاو ضابرلا « شعت :ىذلارطلا

 .ررت مب ارم هولا يذرف بواخر سنتا ذك ةرارطرترال>
 9 الا دضدةلالاو انآ الازم ملا مطب (سنأو :ءلاطم

 لايام 3. . (مانالا) سناب قلعتم(بيط) ةرمسابا
 ولقي كما 0 رلا مسازو

 ابر هاظلا نعةلفغريغ نم
 ءرارسأو هينا ميدو ثيل" عما دارا دال اذه ةعلا

 رانش حارا ثار( ا دارلا نمظلاىأ(؛:
 حابشالا ةهقنمو لوغب هناك دا فج اعلا ضا مالا نمم .اسجإلاىا (حابتالا
 ةركسمإلا تاء ىلع ديحولا اعمر وأ لاك دىرشلاذل اسم لجو

 ةيدسمرسلا يح ابايح ىئارلا نافتاب افا
 لامة هت نيدو (توصاخحلا)ءاثغي وءبلطي (يمكيإامقبأ طلع )عسا ارلا نعل

 الا ءوجو نمراتسالا فشاكو رارساللاعءاج وكل عمنارلا دلحلا ىأ هوب < (ةيدعد)
 ”ةاشيال(ةوتغب و) هللا قو رط ف (توكملاسلا هباطإ هيلا



 نمهيفةرط انا! (نر را وكشااو ,طاونلا عاوبأ ىلع هسئئلاو

 العائل .هللارغا يرهرملا لاق( ةرث) ءاسولالاو ركسفلا

 |عيمد نانا وممددرب يأ !ذكس ذيع ترق لاسمي دربل وهو رسكسلاب غلا نموأ سنا هتوذ

 مم رعاشلالاةرورسسا اةدش نم هاا نوكسحي دو اح نزملا عمدودرابر زرملا
 ذ ةلماكللا(سوختالر) ىقاكنا ىفرسدقام طرف نم و. هناىت ”ىلءرو زسلا

 ملا ءرله ىف عمارلا نمل ينعي ح رذر دما (ةرمس) ةصااخت لضم تناك
 دو رسال لصحو ثريغو تركي بولغلا لهأ :ريسي هتأراذا اطلأو

 راما ىلعةءانلا (رافلا) ىيئارذلأ (بيطا) اهرورس ةرتومل

 أرامث 0 (ىدجا) ىذلافرامللىأ(نا)ةلشاغلا تا

 0 .هلاو ىثهاارارسأو ةفرعملا اورلعلاو

 1) درطلاردسعبلا اديرضي لا ىأ (لولعلا ل هوم)

 ةرمضج -(ىلا١ 0 +
 يلا رارمعإلا ماج هبان هبحوميلء كا تا جح ارا عال نعل طم ,

 (هتادمع) عيبارلانعظلا ( رقنإ) يرخأ ساو قلع أمع يذاع, طىه
 (بمارلا أ ) ىلاعت

 : ) كرثاىأ (سفناب)
 9 ارا «ءاقعاعبارلا نقلا ةيياملا مئلاوا !؟تااياطملا

 .:مهنيب ناك ىذلا (ةغئالادوع) ىسولالا كولب

 هلا مولع تاوتسا ىفافالا د مما ىلااونأ |1ةلزاالا ىف اهباو رخأ ىتل ةيدوبعلا
 1 ااذواو دودلا مهررك ل فءءاناخو كسر مجلا ل راق مهسفتأ م ىانأت
 راما دبارصأ نوباكما ١ اذهىفءلاراشأىذفارك تلا اذهو رك دمتنأاسغا
 بامسأ) / ( ب أعدارلا نعظلاو ةيدوبهلا ماقكلاسلا هلا
 بملاأو وون انوا لع بع هين ولا ةتاعنم (ةةاكسلا
 كلاب بناكف الول!ءءلءنانمر علا لزصحو رمل 4 ف شك ا هكردأ اذاةنئارطلا

 انزجىأ (فأدا رك ذا نعظلا اذه ىف ىأ (ميذ) موذتلاو لأن اىأ ( رظنلا ديزيإاب والدم
 ءارف انجن ع درطوىلاعتها نع ( دهن نا) هائيمةي - الارداوءانعم مهفم دعىنءامغو



 2 يو هفااور نم هغئاتر ىف افصامألا
 نمعهسدللاو هرايخأو هسرهةرازأ هلق ىلعتةرشأو هراكباضئارعىلهغساف ءةيذوت نحو ان( دعش نلاركو)امشس|امورس)يفرظنلادبر( و) مدني وقس

 نا داولو روصقلاو فرغلا لهأ نءسيارو هفلا لهأو رويقلا ف نءعهممْثنأانو'اشي
 .:) رورسلا لأ نمانلعجا مهلا روبن نالاكلا ىف ممتراسحت اجر روح او فراعملا
 ١ ل) ىذا (م)هتارابعومناراشا رض مو هنادلكن لاب أ (ءردص) زاح
 ةدمملا نذل ةينا عج (تابناغلا) لكلا ىلع ضعبلا نالطا نءنادبأىأ (رودص)
 أوهوالح مح (لاطانم) زتلاؤ نيسجقلا نع اح تلخا .ا ىلا ةمعلل ا ىهونوئلاو
 نمظا!اردصةنمشتامو ىنام-حر روص لالا نم ايناغل ار دص هنمضتام نافرخ اهل ابوثلا
 انهونار ميسملاراثو قشعلاةرارح ثلاثل ادلإ-ارخ آن مضن نال ىاحو رو ىونهءعجبارلا
 ىلاتهقا نم (هلزج) ماهبش اى هيبشتلاهجو و ببال بشي دلجلا اذه نكن كاكركذ
 توزوملاداجالاونوث#ملا (للار) عقارا رشنلاو نانا لها ال ىدي لعد وأ
 رد تس ) بو غلا ملاوعن ىلع ءقارمشا .هسعسبارلانعظلاىأ(وب ..ذاعاوا مي رووأعبا
 هله بزهو هبداص نع يي[ بو) بلذلا ضرأ ىلء هنااكءاه-نم(عاط
 مهنرتودعب قيغملا بوب مركب مهل ءأدادزا«وعل طاذا نيلساولاو نيكل لا نا نهم اقزلا أ (نيلمألا) عسج جرككأ لري شان هبلع فس دسسميلا ( عجم
 هيلط ىأادر رهدو ريالكملادار لإ سغي بلال يأ نإ هما ءازلان(هئار) ىلاعت هغطل ةهدىلع
 لالا ىأ مس بلاطر ع ىندي نةبلاو صالح ألا اَلعَو امأ هف(نياماعلا) باطا ىأ(دو رث)
 فاما بلاط ل مدلل ءاملا ل م+ كر ضأ حار روضاحاو غلا ىف ف مجاط نعالضأ اطيب تأ
 ا عسبارلا دلل نا قونعما يلا ىلءنوهزاعلا 5 لاني رط ىف باط سالر وظبامرثك أو
 لول !قيرطىف اواصعأ مهر و ذا :ويفاعملاو رارسسالا لالسال عمت دئار
 .)ىلاعت هلا ىلا لول با ا ىفءاهجاو ذا اوذلغتب وةيواعملا ناز رالا ىلع ودعلاو
 ظحرأ ةيئاعو" ,« لوم لعيالاملو هع عطال اور (لءالا) تأ كلاواع ىهوت دفرلا
 ,هامالا لتؤيالعارلا نءطظلل هل اطم كلاس هلوج بيس لالا «ءقرر ىورخأو أىويذد
 ريمطاو تادارلا ن ,مسدسْخأ اك لثو ةيلعلا نام امملاو ةينسلا لاو>الا ن«فرمثالاو رككالا
 ىأ (هفايقادس) يطا ماسقملا لري كارم (ءابرلا) ةعىأ (طسي و)تايواطلا نم
 اذه وعلاطب نر اذا كالا نانديرامىلع لوصأا نم هسسأبل ديرما بلق نمهءاننما
 راو رتاثي وانتم صاخو طسناو هاجر لمأدا دزا هللا ةحرةعش ىلء نعاظلا
 نررعلا هو ايشر_هطىأ (تةرملا) سعلم (سعتك) وه عيبارلا نعظلاو نانئمطلالا
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 يأ (ةياغج ,نم) باوبأثالإكللا نمتمنخلا اهؤانسندكن اوبال الار بولغلا
 قفالا معلن راونالا نماه ءاروامرنهظن تلازا زاموةءامغلا كلن ىأ ةباصس

 لالخ نم تانيبلاوتانآلاحوضو ويايملاراث دد[نيبنمىاسعلار وهظنءةياكرانتساو
 ابن خراروتسمنكىذلا هب ونعم سمت عبارلا نءظلا اذ هىنعي تاماكلاوسفو رأا
 حرشنيفقفألا ىلعأ نمهسثروظتت مامسفلا قرغتيدع هتدل اطماكربب ةدعيبطا مانغ
 رول عبارلا نملقلا اذهرك(ر وذ ةديبطلا تاميط منع لورتو مهضارقلا دعوه هولطب قاسشعلا
 نرفع لى (اناعال) تااكملا هده ضرأ تق ءانعشر ( زنكو] .يةراسعلا (اباصصال)

 :هلاودينأ لا ىأ (نيفوتلا)ىلاعن (شالأسةو) نيكسفلاو ,صالالا لهأ نم اندعن يصف
 ذا ىلع ىلامت ل( 'ركسشل انان) تح ناس انملأو ىعا نمانا دهام ىلع(: ءركشا)

 دوق ةرضاملا ةمعتلاركذ ىنعي لوزيالو حربب الفأ هلو رشاملائشلاوهر(ديثعلا) رك 5
 لاق اعئالا نم (ديزلل )ص انتة! (ديسو) تيثتل ا هلظفدع
 رودي زد لام ءاعس(ديراملاةرخ لابن لاق دريك (تكبالو)
 دولته اراإل هترارانفاتلار ن دفن كني نا نظن نهذلا يلع ستليخدارما دس وأ
 دسجوبملدارلا نا نظن اضبأ رمال ٌكيناع نيوتات+ دارملادجويالف دير أ كإ ديربالو دربال
 وق اليد دا قا اييرحا هبال ل دوب او هو كتدارا مدس
 طفت هلدارا ذفانلاودارأ هنركطدح رانا دارإ لات كلروطظي كلل سيتلام لنه لو زيد

 هنالعتواضب أ كيلعسينلاامكار وطبخ دارلا د
 هدابم عءانب ريتأشا سهر داراامالامتامو« تم هتلازنا تساي الامدارملا ددجول دارأ 07
 نيديزيلسبفو ىوهنلا نيالا ناهربزيةو ىريربتلاركض ىبأ مالكبانالوموان ديس ل لت دنو
 ىتارفاعنا ءوإإل ىوارلا ىلع ةدوعلاو كلام
 مالارسكيرامأرقر لاو تامل ته ءتدارلاو نزأساو مسولا ىرهرملا لاق يمتاز
 ديم انه بواطلاردو ىنالعتىأ ماللا عشب لو مرآ ىف لاعأىأ لعافاىبع
 يرق ساي هال فسار بوبهلا ةريض ىلا ىنئرشام ضع نمو (ىهملا) نأدضرهرا
 أر ى غن رلما وك ةلاحاروحنارو رسم ابهاذالف ا ى :مأ ادى تنك نا باطلا

 ءأمسنتلا تامل :بياطهربنم ضورانئادحق هئأسأرنامزلار ركب نالت
 3 سّدن اك, ض ايحلا تابوا و ضا.راارهزأ

 لاي دلا فرازبا يتم تنكىتت ١ىلب لا ىاسحرلا للا ىلا فاس منار ففاوشأ
 نحب اهكيمدرفت » ةكيانسغى"انروتعدنا ىلا لو ماسولالا نم ةسوسولا فرمأال

 تأناجاللىدانب ايدانمانهمءانما انيرىلا عت ةوقل ةراشا تدان هبشعد: يمنا

ٍ 
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 .لوسزلا انوا أ سو لع هقلاىلسمثلا لوردمتو هىدانئاوانمآ مكي. ,رباوثمآ

 3 ا 3 :ر و ا
 ةناكضاعو , داوساهحانج

 2 ) هللا ةوعدلا ثيحنممالسسل هيلع هيف
 ,أريطلا حايسوهو بئاغ

 عج ارب ,ريعشلاو ىعمر دص»» .(اعاكبم): .تأأ نب
 0 ِ مغيىفداشرالا ةروتداننأ ىا(ىنلا) ءاةرودلا
 1! نعا_مئاكاةر ودرغت لوقتوأ

 بةرلقإل بيهرتلاب
 كول( :قش )ضرما ةازاوهو

 . ىدبأو ديعاامىد يعاب وأو تب سم ةررك ذل ا ةةسل ىلع
 ةيحلاوقوا !ةءاجنو ةءايسصلا ةوج عب لالعتمساإلابالهيفاهلةثارولا مع لانالا عميفرلا

 : 0 ويحل مسا نيا 0 دعس

 انأفمدهتملا 0 مه هش
 0 عيه رءاناماك ءرخأتماروظاااذهىفاهدعنانأو أ,

 | قد الر عظدو ىر اسر_هظمنار هظم4نكذو نكي نمرخأ امو ءأها
 ريمنابىدابلا هال رخال مقتل ى ,هااةليشئلا ان طابو ارها

 ا ثراوهوربلاا ده رئاسل وأو
 ) عسب ىلع ىلاعت :حرئأ (هتلامحر) لاقت متغتلا فمن
 ب 0 0( ناكل: نم ماتلا ناممالا انوي بنيذملا نيدلاو ةفرعلاو
 قارنامز تتص ق ىهلالا ارو ءظلاو قاب دما ناندو هدلاو يما بأب ,انم دوجولا ىف
 هيلعهللا اودهاعامم دالي زاكستملا (نب زجتتلاو) نيجاتحلاتاجاحنيدوتلاىأ (نيزجتملاو)



 مل

 لءشثالا ريال يما مخيط لمتنا ديدان ةرعدلاب

 رلا ىف :حرلاانرصوم تاكرلو غأ 0

 قو بس لع (نيئراولارمخو) نيك اسملارءارالل(ني:ولاربخو) نذلاسلتا نأ

 (نيءرازلا)سولخلاب (نمبباعا فزار) ضّوعم (فاخعرب_خو) ضرالاو تاوهدلا ثاريم
 ىلءو نيمرك الادلر ود اند ىلع هللا ىنسو) ىبعلاىفاهل (نيئراملا) اسس الا تاءاطنل

 ةئيضم# 5سم أكن يدها ءاسحات فيسس

 كاك ىوتنيدلا ما اح قملا» ءايشكاوا قش لاق 8

 أر هلا لءىرت ا المل شيةروت
 /ر غلا ل الع تح ضرالا يف رشنلا «ةيول انفنرمو
 ,هتلاناكلذو ثاوجو رازنأت ا ركع نم ةنالحاو رإلا لع قؤتتلا) جا

 دواارارسآلان ءةثشلا
 .قدراولا نآرتلا

 ا :رر

 ثط ر(ىنعملا) من ةتادكمو نارك 211 ع قلل
 ىنهلالا معلا بيني هتلع ىذلا بئاملا الاذإ بوست ةيلاعلا

 م لايخلابلوب ولاا أبالئذلا ىسهلالا لع .!| ىلا لصو ه:

 وده قونثلا (ىعما) مديد تن شكى لهاجزا

 ىذلار هدر
 ةدرادبنت نيحاركرشم ىرشم ىتاويألا سانايز انا

 ىأ داب زل لعقناهروولل اًنعابو ىرتثلأ فلأن أدبمتنأ تنك امل (تعئار مي زها



 مهلي هللا نا ىو ىلءدازو بيا خاراف
 دهدى و نيئج له اوخادخ ىهاوخ نيت توح ىوتثم نيعهسلا
 هللا نالاذك باطي ىلاعت للاأشيأ اذك باط: كناال (ينعملا) يو

 مزج دمآش يب هل 'ناكدك انو» ىضمامرد* دوب هي نأك اف ى نية. اذا سم ىلطعمج ىلأهأ
 ذاب او ةمدقابةياعل | ينارملا نم ثاءام تغلب ىح شنناك موهفمر هظم يشم أهل 57
 هل هللا ناك هلل ناكموهو في رشلاثي دا بجرم ىلع ءاززج 4 هللا نآك كرو اس ىنأ ىت-
 (ىعلا) تش ارفرب ا هفكر كش راه رد « تشا درك نارا فوزا وشم ط ىوتثم
 اركشلادانساو .يفك فر اتسم كاوءاعدلا فوركس فولأ كش كه في رشناىولاو
 ناكف كالا ارث وىرتلل هتاكب همدسخ نيدفلا ءاح نال ءةلؤلز امم ىرتثلل«اعالاو
 هريس هللا اسف هيل |لصوملا لسا لا دش لاب ال صو ىتح قانآلا فورا كتناوهروهظا ابوس
 أرظأ (ىنملا) مدي صو دومرف لضفو درك فطا ه ديدونركشا دخ شفكو باربإل ىونشم
 هكنازإل وشم ىرتملا ديزممممأر نال مذتف وشم ادو:ةش ىف كركسش ىلا عت هللا
 مي ركلاءدعونال(ىمملا) ب ثسا ءٍركطح عام بكنانغاوثساءدعوتدا زارت اش
 معيدز أل ءركشلل يور ذاتذاوىلاعت هللا لافر روزطط من آر ما ىف ةمتثلادايدزأب رك الل
 برتئاو دمار تنحصس إف يوثم !خرمردارعلاو دصسل ا باوث ىمهلالا برقلا اذك
 ناعلاةروسرخآىفبارقلا فاس لا (ىم11) مام تآدبا هده .ناء برق « امنادزيا
 هم (برتئاو)هئللس (دصعاو) ةالسا] كرت دما (هعطنال) لوج ف الغدر ك١
 كلل أوجو مدلل رلل سو ةلها لا وهلا عطتال نيدلا مخل طب

 ا رالي طع ثيل 3
 عيجابلابذ

 ناو رآ برغل تناك انادبأ :دصصىناثلارا

 دادزانا (ىتسعملا) يدوب
 ذب شوبلا لج الدا دزيالو معنلادادزتر كلا, تالرك-

 ماسحايو (علا) م يشكسات شكيديه ىرادكح « مشو نانسبام زردوجامتااو
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 شب رعوهو 0 .
 تمكح نان ءافلاروشنلا فكل هءنغاذك "فيك فيضصلاو عس رلا فبل
 ى-ءعس رلا مكحتاك كلةيعبتل قب رطب هبصعت ى تح ىوشملا بع-او هيذتصو مااا ذه ىف
 بصعاو ظفتساةا:-او رن يتاسبإ ىلعمك احازك كينامو روس رثال رامثالاو راهزالا

 ىوتنم رايخالاو اعلا امب *ىنل عدارلا !نعطلا ىف رارسالاوىاسعلا ديزنلاتاةعمو انارس
 اذهبصعا (ىنعلا) رفلاحانةمرب هلارماىا »* يياتارثاو راكن باش كبش وخلو

 داشرالل بيل اطلا ناشعلا بصم ا ىأا:_>اذيطلةب ونعلا لذاوغلاو ىسواالا بكحسسرلا

 أريمأا» توبلا بر ةرام زيا عار سعت ىتح هرارسأو هينا ىلع مهلاليلد نكو ىوتشالاب

 مك اها وأ هحاتفم جرشلاوج رذرب هلا بويغلا مال دنءحاورالا ناطلساب وبزلغلا لاو

 لمقتل نكلةريثكر فلا مال [تناكولو بكر ا ذه بصسا ىنعي جرغل ا حانت مريصلا مو همم

 تراي زج ىع ىروصلا .بعسأ ىونءلا علان الج رغل احاتتةماملهريصلاو اهل

 عرشلا ل هأ دشعىروصلا ءلا) يدوي ءادممتيبلا بره و. دويهناغ تدرك

 كاستل ىلا لوسولا بدارأو ةءلو تيل بدران زوفاوملاماو «فاوطلاو تيبلا ةرايزا
 (ىنسلا] # اوةسرود نيار ى دكر ووك ارتنيدلاءاسح تفك ايسضنازإلل قرش

 ءايشلا امهوناتفسلا ناتامو سعت نأ كنالنيالا ماو قحلاءابش ل تلف انه رح الو

 امهلساذا سهلا نفسو ىينارونلا يسار اضل نااك كل ناقسوفيسلا أ مادحلاو
 فيس ال -اذا ىنامورلا كَم آَس هك ايملاعلاتالمو تاطظلا ثحمسمشلا

 اية نيار ماسح نيك ا ىونثم مهلاطل نادعلا تلصوو نلاا اوم ترون ل لاروورلءلا
 ءايضلا انهو ماسألا| ده مما (ىنماا) هي تبكي

 نب وزنلا عضو ىف انهدشا, نا ىلع ءايضلا نم سلا فيس سُ 3 ,هودحاو

 هم ابنزاناوخورفنا ديشروخ تك ءايشني ردش
 نماذهأرفاس مدا لام ىأنآءايضلا اذهرنوكي رمقلا لاح ىأ ت[نءروالا (ينلا)

 3 .ىنلاونزول ةرورضلاماأ«أيلا تيلف ىن أ ابن اقل نان كرغلا

 8 ةوارؤيرمةلاو) رونىأ ايضا (ءايضسعتلالعس ىذلاوه) ىلاعت

 انيدليلرتت ب وره لك نم ةليلني رشمو نامت الرغم
 باسطناونندلاددء كاذب (ارابغتل) امويزب مثعوم عنا

 ايفل ةلارقمرتتيءابض ورا تعج بلا مخلة
 ةهجارمف بلماارقعقوا هه ضرالاك ةبناطط سفنا نلخ



 نيْبلارلكوتلاودهزلا نمةيدوبعلا لزانم فة وبرلا تاغس ىلم سه ءايض نمناكن او
 ىوتثم ثادهاك لاو فو ب تسلا باو تاماقملا زم سدد ءاراعتل صال الاوو دصلاو

 ىدفراب (ىنعملا) هركشارنبائاوخروءاررقنيو م رس ىادنارخاب_ةنكرتار سعوا
 ىوتشم مهفاوىمملا اذهارظناروتلاب رمقلا اذهاعدو ءايضلاب سعشل | مظدأا نارقلا ىعد
 ل سلا م ءاجينادتوزفارؤيزا ايس « هامزدوخ دما رثىلاع نوح سعال
 هيزأءايضلا نا فرشا ١ةهج نم عاف رسمنا !نم ىلعأ ناكسملار ابتءاباهتاذف سعتلا تناك
 سهلا فرشكءايلوالا فرش مكفرشنالءايضلاب نيالا ءاسحإ ل انيملاذ هلو روثلا نم
 ديدبد_ثنآبانف 1دمآر نوح « هيد يهس همرؤرخلا سكس و ىتثنرمقلا له
 كلاذولط:ىأ س مثلا ىنأتالفاي رطالوا مهسوصررل رم ةلارورف صانلا رياك (ىنلا)
 ىذلا كلا_!انرقءاءلوالا نم لا دهامو سم يق إلا نيب ثن أذ اره 1طن ناك ب طار عسإملا

 باق ىوتثم الداثراو ل سيخ يكب ايلا لطب ايلوالارئا شب

 ضارع الترس ملا نال( ىمملا) جدوتزوريرداهز ازا مرجال .« دوق
 تالماوملاتناكسس اذ ولو ةرهاط كلا هملاو ل ناثم اوتاولالاو لاكسشالاثرأ ىأ ةلماك
 (ىعاا) مدع لبحزاونيغزادوا ديدي[ كس :وبلقك انو ئواثم رابهلاف

 نونوكي قولا لهأ ى_-رخآلا نعام ملك زاتموماسقلا دةالاو فوي زلادغتلارهظن ىتح

 ةهرارنارجات « نيمز ردك ماك شرونك انو ىونشم :لياحا نمو نيغلا نعئدبعب
 نماوصلقنن ل اعلل حرر ا_لالماك ضرالا فى أيس لاري (ىندلا) جديلاعلل
 أف نيا امال ةرنوكينأ لحال ايض ناكسة لكلا بن :ماهروبغاي رنيغلا
 05 . : ةراجااكناكف سمشلاك الماك الرؤي وأ لاعلل رس ذو
 بالرشل او ىونثم هامزىفةمحر ىلو لك ١ ذسسسو تمدلم نمااهال ةمحر ل دودو ناك

 ىلعنكل (ىمملا) م تخرودةناروادساكدشو ز هكناز .«٠ تطمو تضوغبم
 نمر اس هعانمو هدم: بالغلا نال لك ءو ضوغيمسوشلا ءايض ل يحلا بح اص أ بالغلا
 تدار سنام ودع سب ظ ىرثم نوكي ةمابغلا مويا ذكةرابتءاال ادساك ءايضااو راها
 اورهامأ ه ورا ده ىلا فارصلا» (ينلا) يي باكر يغدو اك شإ وردنمتد و باتو

 بالكا ذكسس ءارغذلا شب واردلاءادعأ بالكل نااكف باكا



 اذهل
 |روصايناللا ره ىأر اذا ةالحم رس اءاوالارءابسن الانافءاياوالاو“ انينالاءادعأ ابن دلاإإ

 ةيثحولا بالكملا نم نايمالا ىف-ع بالكلا عيناك او اشو اروع آزملا ف مهسغنأ |[:

 قش: (دلنن) هي دتتزو لس برالئال. سب « دنتىر نانمشدابابناإب ىراثم ءارقثلاو
 نكمل عمنلاو ندلاورغضلاو مو> ابدسو بالكم ءاوع ةباكلا قب رط ىلةرهو ندين نم
 منو داعب موري الهلا ءايلو الر ام اللءادع  ابدلا بالك نإ (ىنسملا )برجا اثهدارملا
 مسهل توعدب ةكمئاللافموهماوبر اس اذان ميغا دعأ عمنويرانحت ايدنالا الف مهترضقس او
 فيي زا ه راكرؤواثسهدك ارىغارج نيك 9 ىزتلم مس برنولوةبىأ انوي زمن و
 هيشءابشلاو روالا دئاز حابصماردو غارسملا اذهناب (ىعملا) هي رادروةنادزدىاومذو
 يالا لوفي مهلفقحا ىأ ةيصراقلا "ادام ضب مين غدصأ ةمااوألاو اب ننالا
 هللارؤنا ةطيل ثوب ريىلاصثهتلا لاق مس مساقنأ نم مهظذح ار مهاب م ءاططبإل ف: نصو هللا

 «٠ سررؤممخ ث نال ةردزدإ» يوتثم نوزئاكلا هركولو ةرون رم هاو مسههارذأ »+ 1
 ازاحمأتو بسحو فسح ىعمت ةسرعلا 1 يفي (سد) م سردايرف سردايرف ىاودنيز

 راهلا قر هظي امهدافنالىل_.حلاوصالاروتلاو دعنا عطعاو نكت (ىدلا) عطقاز
 نيعما,ءايلوالاو“ ايدنالاءادعأ ةايرلاو كنانه كاكا ذولو ةلذغلا زيا ثاكلع قر هظب الو
 والا سرداب رفذا ىلعددملاانل زسوأ ىيفبار ص الا اميهو نينث.الا نيده نءددملا لاو ءاياو

 »اب رمراجرتةدرب ى شو رإلل .ىرنلم ددملا صر ءى:بعم بكر فسوةنااونيءوتععا]:
 هلرغج اىأ ءايضوب ارلارتفالا اهل ءابسر (قملا] ب زيخ دركمراجخ زحزا بأ 3

 صللا نمهظةحارالا اذهان حسم: لاعاارونل مسارلا كة !نم تعال سلا نال ارون
 هي ثررخمدروبمراجز هاو ىوشم سماك لال ذل ىنهلالادداا ل صو. ةلعجاو ىلإ

 ةادأواولا عش (راو)ةلا هع انهاه انءمءاهلارسسكم (نيه) جب رايدرب ودالب ريدب
 ارونةلامج مراازلا دلؤلا نم طعا(ىنعملا)قرسشب وعلب ىتح ىدم(دياشان) همدشقلا

 اذه قلخ هئمدبغت دل ىأرايدلا ىلعودالبلا ىلع داخا اذه قرتب ومان تح سعال
 عسارلا كفل ىف سلاو

 اذكعبارلا كِل ةلا سم نمملاعل اردن اك براي ذي هنأك عسنارلارخو دل

 ىرتملانافرووهثمبولغلا باحخال سب ىت- في رمشا |ني لا اح طخ نم
 لى لع ةرس>و نب رباصلل بارشرعم لبد[ هو لاح ف مو دأ لكل هظبإ

 شديددكناو « ْتساهئاسفا ئارخعما#ذا كرهإو ىونثم لاق اذولونب رفاكسل ار نزعرف
 هتالربدئالب اص هتىواللا لب مسارل دالا ا (ىندعملا) يبتسا هادم دوخ دقن
 مهيالىتعمالب ةصقدلناك هدف صألا لدابألا نكد ص صخر ها !رايتعب ةقيفاا ىف

 2 ع جب



 هدف
 ىذلا كلاذو هةسديسانلا ثذستب وكل مرمالاةبفاعرارسسالاو يىناعملا ندهياعىوطناام

 لهالو ةسقرهاظلا لهال ىو لانا هاا لجرو ىف هلأس د
 ٍبك» ىوتم ال ثسدا راو تازومرو تكنو نناةدوقئاق>و رارسأو براعم نملابلا
 مول لبتا»ام (ىعملا) مدرب بآ دينو هنار ىموم مرق م دومتدوخ ىلعبشي و تين

 ىوري يسولا هام ىونثاانا لماما .الالز ام ناك ليام د نكيولىمومان ديس مواو مد نو“
 انل رف ىلاعت هللا لاق مدهنا ربا ىطبةركسمهنللر هظي و لول لاو ةيلا لهأ نم راش
 نيمر ع اموخ اولكواو ربكتس اذ تالصخم تايآ مدللاو عدافضلاو لمغلاودارملا رناقوطلا ماع
 امو اريك هى و اريثك رشي ىلاعث هللالاقو لمعلا سنجر ارا ىوذل ىلع

 0 2: رظترد مدنيا فرح نبا نهثدإلل اىونشم نبأ

 قف سذنلا اذه ف فب يذلا ىونتلاوهو فرما اذهودع (ىنعملا)
 '.ةرو-ىأر م ىف اسوكم ءانيعمو الم بهذ ىأ تر ىنعع انه دش
 :ءثقولا اذ_هىف تبا رىفاانالوما. لات نبلاء ت>ناىو رورةسىف ةسوتسسم:.
 ا مبنوير ضي فويس مهد_ بيغلا تاءاج تبأرو هروم سانلا قارغ:اىوتثلا بابحالا

 رة ىاسوكستمهنومرب و هداغتعاو هناا نيصغ وهلة هيلا قصب و هعمستمل نما
 لا عفا غساي تدون وح ءرالايبك دوي قللاء ايضا ىونشم اعلا
 اوبر از كلارأ ىلا «ة يل إو تقفل م. لام تي أر تنأ قاساءايضاب (ىملا)

 دادر ديدنباناوجنب ادام مك « دارت يع : ةهبقل

 ايناللا نم مدعتالو صفنتالو ةلطانوةاةسأ توفل مس
 درا

 و هلاح بسج ةرعس نمهآرإ

 نحو لوبغلا هيذخآلو هيلو,
 اماذاو ىلا هنت هوة ىرش ىلدوهف ا

 .اعدرمخو هذد | ثرالاو فرم»
 :لا مال دابءلاوداهزلاوءافرعلا نمداغتمالا
 مهواناسعأ مدار اومن يذلا امأذ انام اء لسه تدارك ألوةينءمسوفةروستلزنأ
 ىوتثم نورذاكم هراوتمو مه-رىلا|سجر مهتدارذض رم مج ولق ف نيذلاامأو نورين
 ءذهو (ىءلا) 6 تساو راتبا نكح اترك « تسام لام دقتاك ارتباك نبا

 !هماّتاو هذ نح ىذلا انلاح دن ىها مثلو ثلاثلا داحلا .؟ىفامخ

 تاناباروصق « ناكر نكس رتارزاسك انت ىوتشم قئالو ب -[:ءدلملا اذهيف
 نم غرفاو لاعذلا نوف نب ركذشلا ىا ارنا كان كلتا (ىدمملا) يناسرصاختورب
 ىلا اها وأو اهتاهتلا ,2ل!بهذاو نب ملخل نب رحلا ىأ نا_تسص لحال مولع ماكنلا
 ىم مهولظتت |واهأ نعاهرعتّالو اهول اريغل :مكسملا اونزثت الدرو ال اهصلخم
 ممتونا (ينعلا) «ماظنرد شرت سدلج نمراج . ماما دب ةرك تياكح اإل



 تيك ام ماظنلاو مسالا ف عسارلا دلل فاهب هج ثلا دلما ىفةءاكتملاءدح
 .اب ردار هةو ثعمدوخ لو هم ىفاي ردعسم ركمس سعز اك ق شاعت
 .هركستانأ ىسعو ثذك ىودرف ىربخ ىاعدىداد
 كبره الغ ىلعىذلا نشاعلا الاذةياكك ماسمنا

0 0 

 ب ذش نم سسعل نم صال الانام مالكا كاذفاتك

 زك هلاج بح اسناغاردلا دول ىوثم نانسلاىأ غابلا ىلا برود هه ربوأ |
 لاف هتاف اشي تناكف (ىنعللا)

 لقا ملوأٍلا لوسولا نم اسوأ اوءانعلا ماوعأ :ىغلا اذهراساهمتن «ىتا

 ذلاذيلا (ىنملا) مدينشىئاروا ف سر امتمر مح ع ديدناكمادوبنارواةياسإلل ىونثم
 لاك ءيفلىب حط ىونثم اهفاصوأب عمتي ًاثنعل الشم اهلطن ري ناكما ل نكس كامزلا
 سهل الاءامةلا نمرمهالا لو أ ىف ار 2( (ينعلا] ابر دارا دشرداتقا ىورب ٠ اشقزا

 ركن ادنجدازاد ه8 ىوتشم اهدا ت ناكو ةيغل هل تعقو

 الو الاجاوةئاعتشال طعن) عبطلاةلالش يكونا ةرشعملا كلت سفناراد فج ىمس
 لا منآدوب .همل ىفو ريم 2

 تاغ تامه ىأل اهلا لاذ
 يلقي :داعلاهلهشاادارأ نماذكوا

 ل ساحل بولطملا ناله رلاسوردا 5

 ثاء ىلع ءثمأل طة لب حو رلاو لاسملا لذس ميلا لوصولارمسيال
 ترج هللاةداعنات (ىن#لا) م« ىل شراك ل وادولا قد ه ىاطمرهر»

 ذيىأ هذ ثول, مالا لأ ىلالءعو لج أح اناف بغار ةعا .لكبلو بااط بل طمرلكل ناي
 ناشي ٠ ديدمآت جرد ببسآنادبنو> ل ىوشم ةئنفو ركمىل“

 ةمدشملاو ةمقدلا ىآ بيسالا ذلاذباوبلطو او نق مهناأسا (ىسعملا) جيد ذو درهد ام

 ىوتثم هن

 ماّدققحلا عشب اهونا .الا كلت با اطملاو عئامصلا كنت [ياطوايعسار اوأرو ةتتفلاو

 ىونثم انيوهلاي امج مهي ريالو ءانغتسالاة خدت لوسولا نع مهلاعناماطاب ر مسواجرأ

 كك تسب ردنازادعب زكى وجو تسمي شكت ارددوج



 نا 0

 بابلا قاغهنا ال فةنجلا مهلا مهلاومأو م
 ٠ 0 و ىم عئمامىلع اسي رح نا اناقتك وسبا 7
 3 ودوم بة ثمالاو ةغارلا كان ىءاشبأ (ىتعملا) يدنو ثم سنآررجارىدره

 ىل-هدجو ّدجو بلط نءنكلا ياو دجاررف:لك قدزوكي و نوبهذي وشو رودي و
 لزا:ءنان يلد ىلاهتى طل 1نأك دجودب

 تعش ةلفح العالا ءانغ نفتسالاناكامو ةرخألا لزانم طفت فيك ماكل مط
 نم قداملا شامل زد ةو ناو ؤم دلك واود أبل نسدادعتالا مدعو املا

 © ىردىكزو رتارد شد دانك ك ٠ ىرىديقاتسهارومكرهإ ىوثم بذاكلا

 لكل عولعملا نمو (ىنعملا) ةدحوللايلاو لو هدو لصاح ىنهيةسرعلا »اولا عتب ب
 ءدصقو هاجرت ىذفلا لوح ا,اب 4 نوضغباموي دو هةمو بولط ود أو لوصحتو لساحدجأ

 تسد اي شن دبقانامهربو تسري يختايغستس ردنا طك يروادين
 الاذوءانعنىبكر شف وتسير رد كر يايلا “لاذ ءءاعاوط راراركت دع اىنعلا)

 ١ هلماعطقي عسب سم ىنعم تساذ شان ملا لاذ ىلهراس هينديفل
 | اذكه-هحو ل بابلا اذا اوناغولوم«اجر عطبال باي تماناسحا ىأرن 1

 ىمتالا همفمار هدام لوديمم دلو 20 سهتحروةناذلا هتاف نمثجرلا

 ةفشملاو ةةدمرع .نملصحت ةعئس تير لهوةبدورعلا ةلباةمىفالا اواذس ال ترمغ نم كذا

 *الت الاؤ اثات ةروتسم هتاغ سوه اعفاران تناك اذاءىلاعندثال تا نءتلسح

 اعلا هنا ذىلا لو سولاب كلا فيكست
 دماردنوح الل ئوشم لاةق«:هف ىلا عجر متروك ذملا ىتذلا لثم ةتغب لدار لت كك ىرغا

 يناثلا ذل( ر جيداك [شنكيابدشو رفدوخ « تاوجت[غاباردش
 : لاذ ةتشارور سنان :بلاو مركل اىأ غابلا الا ذا وش كلا

 م دملا ىاةراشالاىأ اهلط ف تادهامجةرثك دعب الا ا
 .انارسهرمإل ىرشم هيرل وصوب و شال اريشيا لك

 لا تقلا به ذيوتج ابهسسمسعلا هللا لعجو (ىنملا) :غارددردعوا ميزات
 ضار عا ةمالءو هيلا لوصوال ابدسلوقملا « دبعل لع ىلا عت هلا اذك غابل اىفاليل هفوخ
 با » غارجاب واارهقو ثعمشا دم ىوشم هينعبالا مهل اغتشادبعلا نع ىلاعث هللا

 لزاْل لوصرال سل او سأإلا كلرتوبلطلا ماودبث ليلا



 قنا
 يب يمس

 (.«:اخةبل طمعا ممغابلاىف ةةوشعلا كانى أره (ىنعلا) «غا كورد ىرتشك
 هريمدم اثيا1 قداصلاكادااذك هئامعلخو: :ىأ مركسلا ىو>ىف

 ةءسطلا ىلا بل ىفا مااطوهو هتعةبث اغتساكى تلا

 2 رم مهل شرج ةلط ف قلل ىلخخ هللانالا هىلاعت تالا وبلا
 ابل والا متاهللابراشأف ىوغد لش نمو ىدتهادةةروتلا
 ىلا مكحلا ان عب ذم ىهىنل !يومل ذل ل_هأ بولق انت ءاسىل ةغطلانلا سذنلا اب غتلا
 قس ىاثثاب«سف:نكقوذزادركىنيرت س ظ ىو.ةيدوبعلاو ةدارالاوةبحلا عمش ردت
 سهلا *اطد نر تفولا ىأ سفنلا لآ ذ نش أعل اىتةلارو رس نف( ما ا) م سسعن؟ىاهد
 ذوئمسلاركشو لوسرال اببس ناك هنوكمل ىلاعت هفيرك شا عم
 ِ زير دار سسع مد ابزاك الي ىو .ناركسشيإإ سانلاركشيإل نمدرو
 نخالىك مول الارريش س سعال بر هلا ىف تامخانأ الئاق (ىنعملا) يي يربو رب رزو مس
 ىونشمذ "سمى رشءاهرا دةمءطعا ىأ مهاردلا نمءياهمرامب ركاب مهاردملا نما يس نم
 ةيناوعلا نم هصلخ (ىنءملا] ب نكد انا روا م دايشويكسنا 2[ ىنكداز اارو م يناوعزا»
 ٠ ناهج تارناوج نباشراددعسإلا «قوتش از واب هطعا هبمس تب رسذاا# لظلا ىأ

 .ندلاءذهيف كح !(ئدعلل ) م«تاهراو شا كسواوعزا
 4هجار بالكلا تافص: فاست الا نم نيرا لآ ىفصاع ىعبأ

 ىفو هند اينالا وانت 1 انبر كج نركب
 هك الونش ىل ءالا دول لعب و ىرول او سنلا لري ار انا !باذنه افون

 .اع ناكرلو برا (ىعللا) الب دهارخارزلخ ءرامهك ه ادمن ىاتسهناوعنآىوخ
 قوم ماودلا له قلللا عسب مل ىنءءارزلخ مرام _هدكءاليلاباط هتلصخوولاظلا لاذ
 .ل!لصونا(ىملا) مهداشر تفزرادوش نانا ترب ه دان ىيرج هشكدياربخ مك لإ
 .ناوعلا ماذا رطب الام سانا نم ذحخ أرامرج نيلسلا ىلع عضو ناطلسلا ناد.
 كدبآربخر رو ىرنشم انا مهلامو مسهمد لاقو رتفاوس ناو ربكو ىوقءرو رسوهتوذ
 انأبربخ ىفأ تاو( ىنملا) م دويعارت ”[رنكفناناط منا ودوغتحر
 دس ىون.انههفرر ةرداصملانياسملا نم ىيرهمؤكو هدوعتو
 ناءتسماي براررايدا ةثامل عا دك ١ ذه لس ناوعلا (ىدملا] يي ناعتبسماب مالي رفالبن يرث
 نع ةيانكريدملا نعم رايدالاو د_اقلاعيبشلا مملا اذهع وينمو ءالبلاا ذهل مم نم مهصاخ
 جد يمر تجر نانجاروانارعزك «ديدكى رداعدردارتارعرا ال ىوتثم نيدلاباهذ
 قاوعلا نمد سودنال هلاعدىاءاعدلاف ىناوعلابصم قشاعلا غلا كاذ عسل

 اديه ادع ىفعلالا



 نسا مو
 3 نانهجرددشابنقلطمدب 3-5 08 اذا لاستالا ببسىا دنوبب ناوهاا

 0 (ىدعلا) ميناديمها ار نيا دشاب تيسنت,

 ضعبلا ةبنلا يبقلا نوكيىب ضحرخ دوحولا لية هولا اله نمو ضحتررشا رام
 مهسشنال ةيسفلاب مجانمزالمهدرحو ةلظلاونارعلا نا لعاو

 هامز ردإو ىوتم الثمة.ةاضاو ةبب ناين فا لاوح !ناف ضحرمخر
 /ىأر هز سيل ادبا نامزالا ىف (ىنعللا) ) 6تسيت هلارداءار كب هك ه تسي دنخو رهز عيه
 |ضعبال ب ا الو ضاع مع

 ارمغللو ةر دقو وقى نمعا ركسلاو رهزلا ساثلا نم داو ىناثك ارطشلا ىف لاا ذهلو تام

 أركب درو رهزار بر يدنب كاما ارركذاي ار كبر ط ىوشم ةردقلاوةوةلطابرالو دقي سيل
 أريغللو رنج ىا فم ةيسرافلا بلا متفباب سانلا نم دحاولللب (ىنعملا) ج دنقوح
 اررضلسسملافزنإلأ ركسلا لئيرخآلاىلءو نتةمسد حاولا ىلعو لحرلل دية ىعي دب كأن

 |سشفيست « تايح دش ار رامناراءرجزتال ىونثمض عمن جازلادراباوجأر ازور

 اك اله نركيى د" اللةبنل اما ةايكبوكي تا لا تاب امس( )«تامم ثار ىمدآ اب

 (ىنسعلا) يغادوثل مكاو ارك ديل خا وجابر ددوبار فق اخإل ىوتشاناسعو

 ص غادو تومرسعلا الذ بارتال نيب وفالك غيلاعأو نا .بلاك نوكي تامل صلا

 قي زانياثيت ٠ راكم كارم قرت ىوتثم تاويسلل كلالولا هم باسمي
 هذهّدع حولا اذهب وب حا ا ذك لاجرلا نإ لا بحاصاب (ينعلا) م رازها 0

 بسالاب مسهل دحاو لا ىلع نوير كسب ال اعلا لهأ نا فلالا ىلا داولا نمو ودنلا

 اايواح مهم دوهشلاو رظنلالهأ لرد نود مو نوفوصوءتافاضالاو

 اذهرعا هتحالم ني هيرا مهنا دح فوم غلاك لالا ار ايس مهنمو ل املس.

 دينطكو 0 هناعلا ثلا لا بلطاو فرعاو

 اردقلاعبف رىتس وي دسديز لو لاذ(يعلا) 0
  تساىن_هم انه دوبدا ىلع لتقل بحاو ىنعمىتشك موعدي ز ومي ًالاذونأ

 (ىنعلا) «نابز و ثرهمهركيدنيرر ,روأ «تانح يقارب تسن اذا

 ارخكىل-« ذيز ىأو هر هذال ئاز دحاو ل« نكملو



 للا نركيف حو رلاو ,باملااههانعم ها رعلا

 .ثو ررعضو بهأ ةلةبسنلابوناطلسوخ وروبلقساثلا
 اماني رلومتتف تالاحلاهذهتأ كن تافصلاو ءامسالا

 ايشالارأ ىلا زور
 نمهلرظناه اركسش ا ديزنوكبنأتدرأ نأ (ىدعلا) جير كش شناشم
 .دوخ مدح زاركسمالل ىونل كلذك ادبأ دحأ سو' نال ةلا طا ءذهتاصح
 ىرئالو كلام نم بوبا لاذفرظنت ل( ىنعلا) ار بولطمدابلاط مشع نيب ءاردوخ
 اب وغم ذم كلر هظبام لك اي اطال الار ظناو اررش راما ىطعب اثيش
 ردت برش ناو نيم ف نك" فيكو برمي بع يف ف دل فيك فيلا كنانأ

 م رار ا راي
 .نازدشيربدو- لخالد بو 2/1 راع هون

 هللا نمدلا كلن

 امئاشف ةمدظتو قاعتذ إى بقل
 (ىنلا) «ركنوا ىو ردا مشي سب هب رظنوم

 1 , كامجلرطظأ
 تح لوو نتانرصتا اور تاضاراو

 ىونثم ىبر ير تبأر لومتق رونلا نيع
 نم نمأت ىح(ىنهملا) ملل راكان ف المو ىرع

 لال_جاوذىلامقاات "دعوت لالااور كللاو ةسمققلا 3

 راكب 5 0 ىلاعت
 نار ظنو نيم نيعلا نس نمرعتسا لب

 مشات اع ٌريِدمَزا دهرا

 ىور «رايدالانم هلابقا صلخع تح هباقوددي ردم: نوك 1 لالطاوذلاو (ينملا)
 داع نم برع ملسر هيلع هتا ىف «هللا لوسر لاق لاقنه هللا ىشرةري ره ىأ نع ئرادلا
 ىدبعلازيامو هيلع هتضرتفاانم بحأ يب ىدبع”ىلا برغتامو برحلاب :1دففايلوىل

 اةرمص و هععس ىلا هعم تدك هئبحأ اذان هرحأ ىتحلفاوللاب "ىلاٍبرغي



 | دبعلانيءتابثا نمدبالو ربكسحالا شلالات ارب
 هحراوج عيبج م هدي و هناساوهريصبو همم ملا نوكي نأ عضل

 || عسيدأشضئارغلا نرتامأو لذاوتلا برت ةصننءذهو_ يلب ىذلا ىنعلا ىلع هب رجبءاونو
 ثرح بلع ىتبح تيلغى دبع تبحأ اذا لوغي ها ميرصينو هععسن نأ لئاونلاو كب قم ا

 3 - ةكيءئاذعأوا

 حم بنا البدء نوكيأل هرركم لك ىف رساملا (ىنملا] ليلو
 ارك عمق داعلاىتذالاولك اى ناوعلا ناك ليل خو بيب هوركملا

 نأ لمت ىنعلانيم كدوهمىف ناك نان ءالخأءابحأ اوبك

 طن وكي ةران ةافامب رك ةر وصلا ثيح نم نأك لو ندح ىنعلل ثيح نمهناه ه
 ىلاعت هللاىلالسسي للا كلا بم ىتح دياعتا ةلزمل ابيسو ىماعلا ةرتلاببسملا لا

 :ىدرك نادانءا ىو نالد تذحمو نال اطىاعدربك ذيزاغ آر هك ظهارت[تباكح إو
 بولملا نيسافلو ةللظلل وعدي ظءر لكءا ديف ناك ىذللا ظءاولا اذ كح ناس ىفاذه

 ىدشىكادارءارناعطات ءىدعك نر هيظءاؤ كيتا ىوشم دافتمالانيثيساو

 الثاق قب رطاانيمطاةلارعادنوكت-يجتَركَسلاَىأع دعصبالل ظءاولا لاذ (ىعاا)
 (ينعلا) ينايءاطوناد ةيؤنادبرب .« تازهدجوبراب تءادىربتسدإلل ىوثم

 م-هلع ىندشاو نيل اظلاونبدفم او ةىلآتلا محراىأ ةحرلا بص براي الئاتءدياعفارو

 محراو(ىنسهللا] مير دز هاو تالدرئاك ءمهرب « ربخ ل ها ناثكر ضمت ءمهربإلا ىوشم

 نابهرلا نم ريدلا لهأو بولغلا نيرذ احكسسص عب ىف_هو رمان لهأ ىلع نزيه لا
 اعدوا ىدركس ى 9 ىوشم قااعت هللا ةينادحوب مول دامتعاال نيذلارافكلاد

 مرءابمتالاوءايفساللعدببل كلاذو (ينعلا) ما دارنا يخرج ىدركت » ايفسارب

 دوج تلالضلها توعد « تسيندووعم بك د:ةفكارو ملل ىوشم «انفارغلعدب
 نم سيل ةلالضالهالءاعدلار :دووهءربءةداعلاءذهنو رشاملا4لاة(ىنءاد) يي تسبن
 نيزناشاعد نم «ماهديداوني زانوكين تفك ب ىوتثم مولوع دش ىالف مركن اودوملا
 بيسلا اذه نمرانورعمءالؤه نمتولرايبحم ظءاولا مهالات(ىنلا) جمادي زككبعس

 يذم رزا !صاك « دئتخاسنا دنجر وجو لطو ثيحخ وللا وشم ءاعمل اريح مولا

 ارهفواربجرياغا ىلارشلا نمو هرمسمآ تح روماو لظلا ىعءاولعف (ىنملا) مدن
 اينو ركىسوكرهإ ىوتمم كلذو تاعاطلاو ريما ىلا ىفوغاسسو رشا نمىفوعتم ىأ



 اين توءوت ثاولك (ىهلا) م ىدر وخ تن مشو مخز ناشي زانم هب ىئدك
 نآمخززاىدوك 3و ىوشم اككعابرضوتي ذا م 11: !ةيناسفتلا طرظألابتاغتشاو
 بناجلا الاذان برضلا نم تلعن (ىنما )6 ءاربناكرك كرو زاب » ءائي بتاج
 فوخ نم هبرسلا غلا عجرياك قب ر-طلا ىلا وهجر ا ده, باث ذل !هللاىلا ملاىأ

 بجاوذخأو صومللا "ىلع نراسةفارج اى شءامف تنك ىنا كاذر

 تح ىلع موندعو عز /لداعاب مهل ام فام ىحالل براس هلال ابدس ةئاطلا كلت تناك ال (ىنلا)
 مين دردزأ قمح -» ىوتثم هللارك شي[ سانلارا كا

 (شينلا اهمجو نم هن عرش وي دبعلا ( ىعملا) م«شيوخهم رزادنكبستياكشدم

 « دردو نر رخآ هك. 0 كش ةثام لعفب هللأو ههجو نمو رثثنلا ىأ
 بعتلارعحولا سمالارخ4لوةياذك قطعا (ين#عملا) هب درك ت

 نزحالو مغسالو بصنالر ب سو نءؤمإ ضي
 »دز تكن ك ىمعن ناز لكن اإل وسم تمت الذ اذه تلعاذأت <: هن آيسههللار ةكالا
 كك ةيىنلا نما علسفا ياكل احنه .(ئنعلا) < © ثدوراطمور ودامردزا

 علال الار طور رب طوعا .كلععف 8
 مغامر ايذخاروف مول ةمعتأاتناكق ةسآراوهلاو لال اررفرالا مخ

 اوسناردغتالزأ ةىمعلا نمودرو و كوةساغلا م-هكئاوأ مهشنأ هاذ
 ترسلبم مهاذانةنهم مهاندخأ وأ اسجاوحر .رفاذا ىتحّيش لكباويأ م. معا:

1 3 
0 

 «ادخ فطازا ازاىوج تناهتما ٠ يكل ىواثم باقلشيع

 نم ةناعتسالا باطنرةلزعلار اننعو ةولفلا ف ىأ ءالفلا فو دءلا نم برمتثلنال (ينسعلا)
 هك و دلثعمد تناتسود تغبةردإل ىوشم كقيد سن | لاملاو هبله كهل فال
 مال ءادعأ ةيو يتلق اندساةةياحلا و (ىنعملا) يدنتك تاوغثءورودترشحزا



 وتم الئس نا ثطعلاو الل ادا وزيظتكىساعلل لس فومناو فوم هتلاىلا لوسولا
 ناويح (ىنسعلا] يت سرتلو تفز بوح منيو ا ا« تسرغشا شمانهك ىناوورح تس 20
 طيناورخلا الاذدحاو ىعمب ةمحعملا نيغلاب ا ءاكراغشاو روغشاو ثادمءادوسو#
 4 53 الو ىلايبالماللا مشب رتواضي رع ىأ تفزنركيف انمعلاب
 مادام(ىمما] يدوشبمهي رف بوج مخززرا هدوش ه.ىفزيم شب وجدك انه ىوتنم ةمسملا !هتمبةباب زم قرأ لوغتف لالا اب برعلا برضت ءامسةرأق ىهوذماب زةسب رعلابو

 نوكي اصملا بر غن متاورحلا اذ .ملاءايلارمكت هينوكي اصعلاب هب رضتالا
 ءنحو رو نمْؤملا سفن نالرغشالا لم ىأ ارغشأ اني تنة دحورو نموا سن لاهي نيوعر تنفر دا نمؤ مسن لف ىو ءايوق ايهم

 .طلا ىرغشا ىلسهدا هزاع, .لكىأ نيعموم

 تمزعو ةلوبقمةيضار*
 نوزفاناهجنلخ «ههزا ه تكبير /

 قاخن عج ىلع هلاز ءابنالا ىلءرااسكتنالاو همشملا بيلا اذه نمو( ىن#عملا) م« تسز
 , .ادرر هلال هت آش ىزاوفال مهعجحأ, قلما ةغشم نان ماعلا
 ردك اناا عاجزاب» ىوشم لثمالا لشمالاغ
 اب مسهربغعاو رأ نس ىوذأ مه-اورأ تناك تح (ىنسعلا)
 شك المو رادزا تبوبإلل ىوتم الئمة مش ردة ىلهرجالااولات مجالرخأ موقءريل ءالشسالاو
 ىلع( وراد) داجلاةيسيرافاءابلا مضي (تسري) يي دوش بش وح ىنباط يدا دوج هدوشخ
 |مسا(فئاط) غوبدملا داحلا مساس رعاه (منا) غابدلاب ةلامملاوهو وراجنز و
 لْاملأب صمت ةغابدلا ةملاعمنمدلإلا (ىعلا) . دلجلا فايد «ن«رعتفدو
 ءدتك م دردىديلازيو وت ردو ىرتشمان_بحو ابطل وكيت اطال بوسنمل اميدالا
 تامطاعملانم4 مزاللا لجأ غاب دلارع شيرلناو (ىنسعما) يواذلابانو شوخاتىتشك
 نءنوكيف غيبدي ل ىذلا داجلاةرتجوهف تادهاجلاو تاضايرلاب ىدألا خب ديل تاىأ يدي ىذفا دلجلا ةزتمىدآلان العا (ىنعملا) يناركو تشزءدثاهتءوطرزا ه تاد غويدمانتسويارىدآ ف ىوثم فيظنريغاس .هتحئارتراصلاهوكرغي ودوصسمو
 ناوي نم ,اضاب رلا ةغايدمدعب هنكل تاقولخملا فرمشأ ناك ولرال مو اصب تان وطرلا
 :اعسملا بتر ىف بو ةيناهو رلا تالا نم ع رح هناي شملاعب انتا ماررالب ناك اذاغ



 (ىنلا)

 بول ةلا نكمل هللارك دبالأ ىلا عت لاق كتفماماغعت

 رابع) ىفاوأ (ىنا) 4 رابتخاودهدتوقرادخرك هب رابع

 الب ةنعو ءالبهللا : ا ا داضرا كدوجو م طاىلءر دمت

 .«:هللادارأ 0 ءافطما ىثرناو هبح يصدأ 5

 ادي هلا 'بحأ اذاةيأو رفو

 ال(ىنعلا] متسارع

 لاف ا نيذأ ىلمريست قدتاى أل تجوز ميزو ا سا يقلق مكرم اقوا
 دانا يلاضفأ ىلع رب هىدا مر هل اهب رغطأ مخ

 دوشن يروج جويل دوو حر نب !ةدئيبأف

 557 ”البلادعب تم نوكلت

 "صءاود لك ىرق عة دصو .ىأر ضي رملا
 «ر(ىنعا) جي ناةثايىنولتت ادب وكي رن نه تام

 اسكدنالاو عشا انيعتاضاي راف هزساملا
 حلا ايادللابعا ىف نان .هب ولما نم تامو ةباغلا دعم درب رامثلا

 انذلاوث وااو

 دري اطبث ويك هدش مجرم 0 3 ىف اعالوم

 | شلام رايس نكسر ةةفورصم ردص» 0 0
 4 ةنوكستىتحءالبلاو عمجولاو ءانعلاو ,ةذلا ىعر تا اعملا نمارمثكى أ ةئاب رلا

 لضتأر هندعاب نمدهاهلادرو<ال ةفلا
 منا كلفن يلع ةوصالا بلط نا ملدو*

 ىاهداضرفاىعرد» ىون

 مناىأءاشر طعازب فلا بح ! هاي ةمئ ب لاا ماك> لع ردت تاو (ىعلا)

 ثل ظنت ا نائنعب كرا

 ىألاب رارلع « تساسعتربهطتثسود"الءاك ال ىم ٠
 ىلاءثهق الع نال بذا نم م كر

 قت ناكضاىب ةنمناك اذا“

 ناك اذا املا ا: نوكسع جالعآ وا اولح “البا نوكي

 نمردارشب وخ دنيدر و ىر
 فعضلاى أ تامنيءىفاب ونىنعمدر
 ةيعل حالط_سا فكأن لاكلااو وهلا

 ,ىنولدلا لوب هللا, فراعلا لالا هذه ده اشاذانةايحلا
 (ئءلا) يب دث دو رمدود 2 قدردلا كيل « دش دو + ى ريغ حردناوم نبال ىم ةايح

 ىفااريغلادارأو دود رم جالقن لح قره نكلر عقن» :ةوتح ناك راوناودلا 0 ١

 ادلى ىلاعت هلا لا 0 م

 ةرايمتآلا|طمان

 هم عودي دشلا )

 بحأ اذاهلا
 هدب وفعل هعارمخ دبعب

 اريثكى مشن تدهاج

 كنان (ينللا) م



 قف
 لب حال كلا ىل_عقاملا نوكيناباطيالو مهري الوب رشلاو مخل اي مجذرع مدي ومولام
 » ىرونيكو تثكم شخ كراك )» ىم مهرداسيل داسفزهأ نمرحتاؤوكينا طب

 ناك لا ىنعع (هكراك ) مقتل ىنمع (روتك ) م ىرااكو الضر سا نادمتيك
 أثنتهثمتس اهب ىركدذملاو ماقتنالاوب شغل ناكسسدراسناوعلا كاذنال (ىنءلا)
 مكللاو ةلال_ضلابدسو لس[ ناكر ايتعالا اذهب وناطبشلاكت الالضلا عسحاهنع
 نم بعسأ السفرانث ىلا لس: ناطيشلاك «ثناع لاصملا هدم ىل_ملا نادبالو دةللاو
 ىديعزاإ لاقاذل_هءلوىاعتهقاناطلأر هظمنركبل :لقاعلا لمفةل| يللا ءذه
 اولأ منا تاق اذه تسيح رتب هساجمص همها دوحو ,ردددك لاثماللا هيلع

 تالكش ل لكشأ هللا ورا مالسلاو ةالصلا ل ضفأ انيمن ىو هيلع ىسيعات
 (رتيعس لجز ىكهردثسح « رمراب هىياروسءتفك الل ىع
 ىاشتفك ف ىرذثم ماعلا دوحو ل باعسلا بعصأ ام ىمعان ديسا لغأ

 ايم ىسيعاتديسهللاة(ىنعلا) ماموجيز رلىمهخ زودنا ازاك ٠ ادخمشةرتبعمناج
 نيازاتفك ا ىوتشم هج فح رن ه:«نال ىلا عت هللا بضع بامصل | بعسأح وراب
 لفاعلا كلاذو (ىعلا) هنامزردا شت وتض شخ الر ت فك ه نامادوب+جادخ شخ
 ىديمان ديس هءاجأف مم نامالاو ىلاعن هللا يديكم نط الانا نركيئثىأ ىسعاند سل لاق
 !! نيم اكدااو ىلا هت هللا اقترفت قحط ىأ نامزلا يفك اسف: بضخ كلر ناب
 رد مهعبسزأ شن ثزمشخ و نكيكم نجله وَمَكن ارم سا ىوتثم سائلا ع
 غن الهم مو بضغلا اذهندهءراصناوعلاف (يغلا) م«تشنك
 ىونثم هنانمالناوعلاونا_فالاب ا ميمبسلاو محرتلا مده ةهنمهيلعداز و ءمسأا

 هلزمآ ىأ (ىندعلا) مرته ىبتآتس نازددكزاب ٠ ركمزج تمحرب شتسدبما هجإل
 ةفسلا كلت نع ضرب وغرب رعج ره ةنرعمالىذلا الاذتاره ف ناحرلا دمر
 * اهلا ف نم مكمحري ضرالا ف نماومحر او نانحرلا مهجحرينيدحارلا نال ناحرلا ةمحرل قيل ١
 تين دنكن|لال_فردلانطمنبا « تسينهرام ناثيزا ارهلاعءحرك 9 ىولم»
 اذهينكل ةرورغملاءلاماظنل بس مهدوج رتالدب ناوعلا نمول امال نكي ناو (ىنعملا)

 مطر مولوغبنوكسل مد نورتةبخإ اعل مزالا دوحو نولوُي والالشلا ىفتاوعلا ىري مالكملا
 را ارناوج مهدومن هراجإلل كم رظتنإلا ملطلا ىف مددقلا ني ذد-ارنونوكرأ

 اولذغال-اهتلا أ مصلا نماضبأ ابندللا (ىنلا) ابل ه نيج
 اذكر هاطامها 1نانائيع.ءامة سال نوكدتالن كل ةدوج و متناكو لو
 لسعلاو 0 ناو هنود ملط نم لمع !صفنأ أنام لد. ءلاولظل اب رهاط تواغتلا

 نياعلاو

 بذغنانعيق



 اقفل

 نكو لظلا ةساض موج مدذخالا ذهابف نيعمءام :بهللاو ل هعق او صولفا لكمة ةرعملاو

 ىببالا لاراب ىأ نيممءامي مكيتأ, نة ىلا عت ةوملرظناو لاسحلار ءلظ.لاكلا زيصخب
 نما الاءامبهذنا ناسءالا امم مكس ناردغي ىذا نمنيدلا محلات الدلو

 دسنإو لا رذاعلاةسقىلاعحرمم ةشلا هحراوج ىلع لامجالا

 ارحزو هناي اق ءاملا دسقناع ىفاذه كوب قو ثم ندزتلناب و قشاع ندرك ت

 ةقئاعملا دسقررفلا ىلع حالا لحرلا لاذ درغتمأ مارال( (ىنعلل) 4 ا

 مراد شوهار بداخاتكورماك ه راكن نت ديجدز ىو ريب ىونثم لغتلاو

 بدأالءبه) ةرج ازاثوس ةبيهلاو داب هياء ثم رضاع محلا كلت (ىتسملا)

 رضاع ه ىنولعنو ت نوا_خرخ5ت ذك 9 ىونثم هلغهنىأال_ةعيداللئاماو

 صمالارخ عنملا هنوشعم نم ىأرامل كمال قشأعلا كلاذلات (ىنعلا) جبد نوج مسه 0

 اربصل ارو هس ف يك ةدوحو «ناشطع يل مورس اسءأيما قول عالو قلخ الا

 زمذام ب 2 .تيبعيسم هانكس اردد دج ىف سك 9 ىونشم ىم :

 (يقلا) يداتك

2 
 كيايدادزا اذولر مقستْلءالذعل !نمرهت تن اذ ترستنأ هاا وشمل تلات

 (يهلا) «نارداباهنب! تينا ذ ديد ىندك ىديدارداب إل ىونلم

 لم دحارفلا ةالس موف اوهلل اكرام العن 2 تي

 أ رمضاح هللا نيوتتل ا ذأ هرخ قتلو سلارث دولا 03

 «تدردلم مك كىدابءزج لل ىم بدالا هارت ةر كشتة ليث ىألف رطانانلاوحا
 ةءورلا رخال لنا مادام ائمكح ىفءار هلا ءزحال 2م (ىنعلا) #« تسفيلا

 ىدايزج قءابلاو تلم مكح ىنعمب تردام مكحي ظل نا ىلع ارضي الءاوب

 انك تل اولعج ءاوهلا نم ةعطم ىن_عملا نر

 .٠ درمهداسىادايوز نبا شنتجإلل ىم كرهءالةدورملاب كرك لك نامادامانفٌمدتوا

 اسأر مفتول صرخ ءاوولا رجاله هلبااب (ىنمملا) يدرك رس كيب داب فو ىف

 عيا ه ثسدلر داك سفتداب شنجإللا ىوتثم 0

 ني رخل عداناضيأرهر ةقشلا ىف هتكرحسفنلاءاوه (ىسعلا

 ىئاغبب وحمل ءارمدءاك للا ىو رظاتإلا ندبلاب اب وة اءالار هلال ةافبلا اوحو .ورلا

 ءانئراحدمس فنلا»اوهل ه2 ةراث (ىدعلا) # ىتكى اث_ثدوووها مدءاك ٠
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 ,«اكنام فيك ءيغفرصتت ىأ امومذمامالكو اوسع لت ةراتو ةبطل ارايخأو
 نكي رحت نوفوم ءيخفرصالاو سنالاءاوه ةكرح تناك ن كل هيقثا ىلع هللا

 (يملا) يدي ى مهلك ىوزج زك « اهداب ركيدلاوحا نادبسن إل ىع هيف
  نمىربلم_هلاب> اس ىآ لوغملا نال ةرئاسلا ذب رهالا لاوحأ س متل اره سدس لعام

 نم نوم ذب لوغملا باب رأ ىأ ل علا ىنعمب ةرن عسح ىوق نزو ىلع ىهننا ىلع ىلكشل قرأ
 نمنوموفي و كلر ملي هناذنمتسيل اوهلأ رحنا اذ ل_هفلكدللاودحأ هللا
 فطانيز شيدرد م دك ىراجبك قداردابإل ىم رعلاةرطقلا !نمو سدا ةرذفا
 عاونأب اندلا لمص هبنسو عسرلا ىلااب وست« ةراتقمعا لع ءاوهلا (ىتعملا) ي«دنكيسفراع
 ايراعفطالا اذنه نمءاتشلا ىف لعمص و ءاكنم ةةةخم دكت ا ىلع سورعلاكر اثالاو راهزالا

 لكشلا ىو |تمناكلو هران1تنوافنال اولا تاذ نم ةيغسط تاكرخلا هذه ثناكو لو
 ازاي « ددكسعيمرمرسداع هورك يلا ىم هناذنم نكمل ل هاوهلاتاكرح نكلا
 داعامآو) ىلا: هه لاق ارسرصداع ع لاعتهللا لمع (ىنمملا) جي دنكيمرطعم شدوهر
 مهندشر مم ذعم داع لع :ديدشتب رق (ةيئاع) ثوصلاةديدش (رسرس عي راوكلهأذ

 ةردكملا مولاتي رنملس احلا مجاعدتلا طلتتؤمهلا مضض لاق ةقاملا:
 هع نع ن محم مالا َ

 درايلاراملار يراعي رق انانممابتأ عماوذ دعتو

 (ىنعلا) «مودة مخ دنكيءار ايس رم هب مرد: كر هادا دئكيمإل ىع باطو
 لمع رتانابتلارحو ىئاولا لم زومترْلاموعتوا هسا داوءاوهىلاعتهلن !لعم

 دحاو لاح ىلع ناكل هناذ نءابع-طناكولو ارو رسراحرفرصسلا تةويف اب لاعب رمودا
 اراداه ةربارم داب ىونشم لاةىعلا ادري ونتلو هاش فيك ه بف هللا فرصشس نك

 كياعهعشرناب كفن ءارهمشا لعح (ينعلا| ساي ىو ربارداب رهىثك ان « ساسا

 ثنشف قمداسأ طبرىأ كيلعامإ ىلاعيأو سحاب ناك ىتس ا اسأ

 م "صنم نكي لعاوه لك نا لعتو سفن اوه ىلءاوه لكس يمت تح
 ووطنه دب غنم بغي الىلاعت هتلادا لءاو نظمي نوك-_ةفىلا هن كلا س|ةنالاوةب وهالا
 نب ورهف ىهوركرب « روقوفطل ىنتسددركى غمدإل ىو رظنتإلأهبر نع بيغبالدبعل

 نكلال ؛ءارهاط ةروصلا ىامالك نوكيالر هتالو فال الب ستلا(ىنعملا)ح رجب
 يحام هنمضعبل |لدجت اه ةنرابيصأ موت ىلعو اره موق ىلع توكيل ةطلو رهف ىلءفوةوما

 ار هقلار فطلب هتاكرح فار سفن ءافلكسلا هبلم سقءزجاذ هو هبوقرخ ضعبلاو عفا
 رحم نع هتكرح نم لدتستن محرلا نم هنا حب رلا اوبستالىوذ ىلع هيفهتلافتسسنت نوكست

 عا يوم



 فلا

 الثم (ىندملا) ي«سكمشب رهرهتىارب زاو م سكءاعلا اب ةحهحو مالا ىوللم
 ٍبابذلاو ةضوعبا اره لحال ةكرمتم نر ةكرضم ماعنالا لح الدحاولنوكست ةحورملا

 ىوتشم ىواسبلاو لل هملا رجال الرحم لا ةطساوب ةحار ضم:اةو رهت ضعبلل ممر هظيىأ

 قايرلارٍدقتلاةحورخ (ىنجاا) ) الش او ناهمازدشابنرب » ارجفاب رريدقت حو مؤ
 ا ا .دوكمدالا رمسلا نم ىه يد ”ىال

 ةحورفر ةلاوفطللا لجال ةحررملا رعت كلن اكن ىل ,هفطارأ' ؟راهطاب ىسملالا
 زج هكنوحالا قرش» ىرحأو ىلوأ ةي ولالا ةلصل ءالعتسال الاعب دثو نيد

 ءاوهوم هاوهلاءزج سفنملاناك ان (ىنملا) مه طصمارء د لقمالا ّت هدو ماب

 فطازادوبىك « رويدنبا اراب «نياو لام نياط ع ةطملرأ:دفلالا !نوكيالةحورملا

 ادوبدلاعي راذهو ابصلاعب راذهو ىلاعشلا عب را اذهفيكمت ( (ينعلا) مي رود ماعنازاو

 فرصا كرت ةسيئاب ل هيلا 1 الاد بأننا نو فطألا نسدركي نم

 .نا مهن راثالا

 "كب رهتنالا لرمتا - ظَىلكْلا ءاوهلا اذك كلو سمالرحتو فرعصتا

 اذان (ىنعلا) م ناردابنا كنوع ككل ةنآنحآدابج ريزاداب لك لو ىوتثم بف
 البءاوسهلا طنب تم ءافسلاج ربءاوه نم ىلكلا"ا وهلا لاا نك قزفساءاوهلا لام ناك

 اذه ثلردالرذاغل نكمل ىلا.عتهلارمأ ب هح :نءءاوهلا 'لركي ىأحاب رلالس

 تامالفدكىف « دامتتلا تقوي نموخرسرب 9 ىو نيحال_.هلا ارظنت ملأ جانتحالا

 نكسه /أردسلا سأر ىلع نيتاا نا :بيطاداغتلاتقوف ( (ىنسعلا) ييدايدنإ وج قحز

 دور كراح انو اههاكمدنكز هدرك ادانإل ىم ءاوهىلاعثهللانمنيبأ اطنوحالفلا

 اب بهذي و ظفت حربا ةبح نءنلانودعش اوم !ببس ىت> (ىنعلا) ياها

 (ىنلا هي نانك هالوك اردلج « نازردابتاريددنا توج ىء رثباوأ نرخ

 نيحالفلا ةلجىرتماطب الو كل ةءالوأ انك اسرديبلا لاذ اديعب ءاوهلا كاذ قيباا

 رق نع ل>و ربل زيمكلاسا تنأ اذك ىلاعتهتلا ىلا نوعرضتب اوهلاعولط لحال

 ناو زم ارخغ انباع حوف: تحفل عزرشتو الات وذع .ل كندي

 ةقرغتم ىأ (هنا ذجر ىدينيب يرش حاب ءرلا لتسرب ىذفاوهو] فارعالا ةروس ل ىلاعت هوفر ضب

 هيثايتال ثيم انفس) رطل (الاغتاب اصس) حايرلا تلمح (تافأاذاىتس) رطلاماّدق



 | تان ذا ىتح ةبادولا باصسريثتف ةءانعلا حاب :رىأ نيد جن لاةديل الح ىبتنا !عابخالىأ
 نم هائج رق ةرحلا ءامىأ «انلا هانلزنأ .

 حاب رلا عبج بويه هايف تالاكلا عارتأو تافثاكلل اوت ادهاش !ىهوتارفلا لك
 درك « دالوداب تآقاطردنينممهإو ىوشم ىلاعتءمأب
 ذوديبلا ع رزشم ا ذك (ىنملا)

 هللارمأ ب رهظةدالولا نيحْنا لف 8
 معو لالا عارصملا ىلا فورسسمدب|.نرك فلنا ىلع محرج ىاغافولا ج رع عب ىلا
  ينرك 9 ىونم ةلووسلا هجوىل ءدولولاج رضق"اوهل! لسربل ىلاعت هللا نمددلا بلط

 جرا نوبلال (ينهلا) «ترخ هج ىراز درك باردا, و تسراءدننار شك
 بوخ محي رلازح الع سغ الا اءوه هلا ءاسرمو ارا جر اولمزلنا
 منال ىل هنت ناك ل او هلل نكي مهءاكبو مهعرمشت نأ لهذه «ىأو دان ىأ
 (شنامارخ لج »» دابىابوج نيئصه يب ةك لها إو ىونث» ىلا عت لاو حايرلا لحنا
 ةويلط مسهعيج عب رلانوبلاطاشيأ ةنقلالهأ اذك (ىسعملا) 03 دايعلابرذازا
 3000 هايزاهئادد دردردنينسع ل قم دابعلا بر زم
 لاو مهدملا باطت سارت الار نانا :#دآلا عمو ةلاح ىلا ذك (ى ل

 ىار تدب هديتك و نأ دن نآنأنا الا دانلا م سولت الاكرداةثعالا قدسو
 9 لاف وما اا (ىنعلا) نا سماك
 درو م زيندنيزواوك تكي رمت هفر إل ىع رخظااوةرصنلا
 اولا وو قاطااى د ذيرعتلا ةعقرنوبلطن عي رلادوبل باك (ىنلا)
 2و نيكي روادها عنو ىرتثم نانا عب ذولا ةووس موا ل محل

 :نيملاعلا بردايا

 » تاهددتلادرهلمعردب
 لك جملا لاع لك لمع ف

 قامت ةوققريدو بدالك يلمفاديأ هاذ نما 0
 م رئارا طابا ؟نكسس مف ه رظارد يبنى ارراونرك 5 نك افبأ كعموهو
 و لا موناركلار ,هاطراظتلا ىفاناع ل رز ناو مضلل
 ةيدراارطاوفتا لرتو تاعاطلاب هيلا عمجرثو ىساعملا كرتب ا متودكردتلالدثسالاىإ رطب
 ندبلا (ىنملا) ينادي ناجل 9 مديد ناحصنتإلل وتم
 نانحورلا فرعاند ةكرح نم نحصل ج ورا ىرتالألنا لاملاو كري ورلا بيست



 جيس دس دعس ع سس صح يي ع هم عسب ب يس ديم د يييسم# هلا
 هلل اوه كلرحلا ناةكراسا:نم مهفاو رثزملا ىلعرثألا ل دان كلرححلا نم هةكرحو دءاسق بلا
 » بدارد نم مهب اركوا ثنك وي ىم مالكلا اذهةقو عملا نمىثاعلا مسا ال ىلاعت
 ىلومافولا ىف نكس هلبا بدالا ىفاثآتنكولراببجصلاة (ىنسملا) يباطردرافوردنا مكري ز
 قاد ىمهدوخ ارركدشآ هب هشه ديددك دو خدر داتمك وال ىو لئامرولاءبلطلا

 امو ءاضرأن م ىؤر دلال يدأ فنا ذه نوكأ 4 بح ةقوشعملاثلاق (ىدملا) يدون
 لاذو مالكم |ةرثكم انل ةسحاسالفر ظنلا.ةهانغلام دعو :فناعلاو ليبقتلا نمد دص:
 دودأا !ىرهول-ا لاو ةموصفلاادماز :عثلا ىف لاق مالل ا مضي ف ءاعت تن أ ىذفلا"انولارهر ريغ
 ةدئاةالناذالا ةمو سهتاو ل دحلا كامو ينعي :ءو مما ديد
 :-ثوهف لةاعانأ تلفو دهعلاب ءافولا نم ىتشعلا

 تالؤفتلاو ةثبحلاعاضوالا نم لم ىؤروذلا اذ هنوكيأ كدا سفن ىنعياذ
 ءانياريذلا اذ_هوهو :ءرهكلا ىلا جات لالا وتسمى أر وه لذاعءانولاب(ةيذاكللا
 تح ارتتسم قش هلاوب رطل اكله كقركييقاره نداصا نشا هلا تانرهأظلا ىف

 قول اررض- ىف تنأو لرقبالو ملكت ذ
 ع اهف:دئاةالةموسخ قرشا مانو رشعلا (نيأرط ىف لاكملا ىعّد:كيدأ ةلاد عام
 دعب (ىسعملا) يني لج نيديدهاوخ طلبي ف كيرا دهن دوارثهزوك نب زا هر هلا

 ىلع اذك اءيجردسر وش علا ىذماب ككوحو زول قازركلا اذهنمحتراملك نآلا |.
 :! نو بدالا نمل رذ سبا ىنعب انما اراك نوكينا بلطي دد-او طمتو بولسا

 كرحو ملعورم سد وعسي م ىلاههللاو نكي ل لزاالا ىف هتيهذا
 اعين ال متعع راتسو راف ىلا هتءالاإ

 ناسف اذنه يي تفرك هناك -ءازدزك قوس سستإلل ةملا اهانه

 شك ايدزودوب ردأمل هناخ « زور هنا ى 25 5
 وهو فاكساعمهنأ ماود ->او باس هرب ناكو هذبب درا ريق فوم. (ىنعلا) هي زود
 هرب ناردبا «نز شي وخ ىهراب ه:ثك تفإل ىو ىمجوبأ ةيكرتلابهل لاي ىذللا

 ب و فاكسالاو هر اهدب« عمةجو ديم تراس ءأرملا (ىدملا) «نتسساو هوزا
 نمةرج ف اح اهمىأ شب وخفض رحاب ةعمل وو ما الأ شب وخاف

 ةدئامردو درهم ءاكت شايرددج وص ةزيدرجإل ىم !هتو
 | نمدحاو لك تاجاو تقو بابلا قوصلا برشا (ىنملا) جداره تبحر

 ةحوزلا

 اهحرز



 اهلا

 قب رطالوثلرا دنا ةليحال ازجاعوانارم> فب فوصل د.ءوأ فير حوأ اه دبع نمو ةجوزلا
 تح هدارأو هيفدسرتىفو هلاو دحاوبابتيبلانال اورهتشيالثل مهتحاابقاورتلرارفلل
 ينج اىوولاو هتجورزسةثلاوح و رلا فوصلاب و تولاوزجالابايالا4سيلق هيبطلا
 . نابزناوك دووم عيال ىوتم هيلع ةبلاغع و رلا تمادامج ديل ن اطل سال

 في نامزلا لاذ هنا هتداع الو قو سا ادوهعم سيب ادبأ(ىنعملا) 6 ناكدزا دز ابها ىوس

 ىلايخزا « عورمت[تنوىف زوردآ ادساتإل ىم «تبببناج ىلا ناكدلا نمعوجرلا
 فئالناىأ عورملا اذ تفوالب ادصان ناكموبلا كاذهلالا (ىنجلا) «عوجرهاغانك
 للاسحلا ةقيةح ىلع علاطب ىتح هتريغةَدشنمالا هعو رناك امو هنيبلعوجرلا نابخو أَن ظنم

 و رأب ميهوك ناربنز داقعا 9 ىم ىرهأل ةفطانلا سمتلا بم ءاضرح ورال سبل هال
 قوصلا ىأ هناب لاذ ىلءئًارملاداةعا نا لاسخلاو (يغلا) © ركز وا دمانءاخردتامزنبا

 يتعب هتبلراكلاو ب كلا نمىأامةوصغلا تةروهودامزلا انهى ةدحاو :”مادنأ
 دان تسارشسايفنآ ف ىم ةرلاءذهريقفأو هالو نانيئالا ىلعدافعا :ًارلل نكي

 تأيوةأرا كاتس ايف هريدةوهللا ءاضخبو( ىنعملا )هي اس دهدب مههتسرانتس محرك م اضفزا
 2 .طعب نارصعأ ايد ار اح !ذإ كل بويعل ار انس ىلاعت هني |ناكو لو | هم #م

 ديال ررعال) هئاإ لهم وأتتو هرم :ذمىف ىلا عت نيعإ

 امهاوه نسما ئاطماب بكتب وىساعلا ىف هىداقب
 تمت هكناز « شابم نعا سرني ى درك ديكنوحا» ىونشم ىلاعت هللا لبق نم
 مئابةلانالءركم نمأتالو هنلا' توسان (ىسعلا) شاد دنا ربو

 مريؤداصقلانا.زو رزيلاةزمِم ل هلاو ةعر لما دان هنأ ااهترحلاو زب ١

 وس وا ىهاكد ذل ىو ءاك أ عيطتساامعرزانتمرزاذافءازللا
 .؛ىلاعت حلاو (ينلا) هيبايحو وام 7

 ىلا ل متالىتح سفنلا ىهىتلا ثلحو رقجر ز حالما ىف ىفوصا ىف: ايعو ع.
 كدزدتاتاكح و لوةيىنعلا !د-هراهملا الوم

 ارمع دوعىف ناك ىذملاص الا ٠ ةاكح ناسف اذه م

 دالبعار ىدزدداد م. تانمإ نار دوعإو ىو هنع هللا ىغر

 ىرتم ناوعا اودالللاصل ل_.هنقالخ نامزى رمي ممل اريمأ لاذ (يماا) مدارعو

 برد صللا لاذ (ىنعلا) هي راو و ىلك د زحب ادني »ا
 شاعر تفك ف ىم هقارغغتسا



 اذهل

 (زاب « لضفراهلا يدشوياهرابإل ىو ءازملا ررهةلارطمت يملأ بويعل ارادسهنوك
 قخأي ددهو همركو هشفرا للا لحالر تدي ةريثك را م( ىنعللا) هي دهرا وللا قزا دريك
 ىلع تررسأ لب عود راو وتلا, هركسشن مر كلهن اهمأل ظيتت كنالءل درا طا لحال

 ار فلل ة حسه ضف نا 3

 :نزاهرابو ىم كد عر اطال مهذخآاوهنتيلواورسأ اذا

 ارارماضبأ فوصل 1ةأ سما (ىنعملا) يدوم شاجسوشآ
 ه تس ىاب لغم تسناد ىمننك ف ىمر وظيملاهءازج نال لمس تؤ روالوم ترمة اغلا
 اودخرلا امتي زيع مدقو فيعضلا !ولمتم لهي ملاهكسل (ىنعاا) م تسرد داو ادويسسك

 ىوتثم سكن ف ىمهل الا ا شق ااموبأ ملع رطب لو ةدعص# تثو لك أت الرجل نهرا نا
 ءاضقلا كلاذو (ىنالا) ييانخ الرم دنك ارت انم كنت شنانغ

 رفانلل لذي :[ مل اتوءاذ سس اوبةّوتالإ 2ىفو ءا:ارماذخأىسهلالا
 فوىيةرفووي رط فط ىم تنولإ/ئ ن ماكو ذك ةرخآلا لاوح الالو :سرخ

 الوقبفرالو صالخىهانال نوكيالو-(ىوملا] 6 تأج ىرس

 اذ لا هاو توملانمنامأ قفاثملاعو ربناجو فرطل هديّدِم ل. .

 لهأحابسسرثك ]لاق ملسو هيلع هللا فس هن( لو رتافغ توءنانا مشبب

 اذاالطءاهلطأت .دلا تاط.لاقولطأافي وسلا ىرهرملا لاق فيرتلانءراثلا

 كلوعت أفلا تور ب توما نافاب و:لارخ نال ”قباب «تسالذ امل لاقو !متددمو !همي رمش

 واد لشخم امج هرجنارد نزيك نانرغآ و ىم

 مغلا نمابجاصمو ىهتراص .اذك (ىنملا) جالئازرش
 ىونثم كامأ ال, قبفمذ أبل قفانما فه ديبرض ل يئارزه اك ةسوبيو :ريج ف *الثالاو

 قوسلا (ىن-هملا) جريس نكيل مثكمتيك اهدا « ريكو دىاكدوخلدابفو هتك ال
 اكبإ م بحسأ ربصلاب سم الارخآن ب رفاك امنيمالا ن-ىف«لةللانلاحلا اذه ىأروةتغ أم
 (ىنسعلا) « سرج نيادشونن ىتركرهاك انو سفن نيامزآ «:نادانالل 9و ىم ماقال
 ىأسرملا| ,نذا لكمممت الى لذاغت او ىاعت ا لبتقولا اذهل لايف 1النكسا
 1تالاق ىلاعت هللا نالة_>ابقلانآملا وش غتالتحةبوةملا لأ ال



 و سم اأو
 ىوتشم نولعتالئأو لعب فاو ةرخآلار اينما ىف ملأ بالسم مهلا

 لقاملا نال(ىنعملا) 6# قندئرامب مهد الدنا كدنا و ىنمهتك دشك ايامتزا

 يوت ىنأتلاو عردبتتابق لا ضرمر مالا 550 الولف ةيفخ ماقانالا كسل بصس ولا
 ءاديىلتلانال (ىعلا) مرتو مدرهبدرادشي كيل « مك هظطره عب وحدشابق هدر 220
 أ انك مسأهنا ني .ةن لك ىف نكس كلج وىتقي تريلا لمص نب ةظ لك تدل
 م ركراتنك نكت فك تأ ءرغ ه وا ١ شاركي كىرانغكو جهال ىو اكتم مسقتنأ
 نول أ عمبضلا اذه مسهلوق»رتسغي ةورسأت 7 هنركسع ىذا ع تلا لدم (ىنملا)

 متاّنظيف عبضلانبأنولرةيهرأر اذا درسا نودارسلا قياما يضل !ناف

 بي رالمويل هرخؤيف نيةفانمل مرج ىريىلاعت هللا هباعدوض
 اولرنوارداسئاذافاوعجري واوب ولالا مهل ىلا عت اوما ناك ام

 متديد كلل رشط ا ىرخ ىلع م هدخأم ها لن اد/اوزتفا تحب

 هكيدورتالاب | هروزيله دو ممس و دوننارنزتك اخت 27 «هةالعجر

 | بسلام يمس تيبلاثلاذ فن ,نكيملو اح ايق هيفرتت خم تدعةأرا .!1كلنل سيل ادبأ (نعملا)

 ككروت إو ىو تيبلاالعأ ىادوع
 قت | نكمل هأرملا تو (ىنعلاإ ر

 يدا الا لوذي رف ىلء يا لاب ماب اجور يقحاو 0

 ةاامويلثما 00 1

 جرعاون ىالرشرعهج رح ىاج آف سونا #8 ىم هيلابرج ناكمالو
 اموعاهفىرنال رار حلا لد الءانعلاو جرحا لب رهو ال اذ فسر ىلا ةىلإبعنهتلانال(ىنعملا)

 قراني ,لقف) ايفل موينر "فيك (لابجلا نم كنولأ بو ءطةروسف ىلاسعت هتلا لاق

 :لاط_تم(اعانا هرذيف) حاب هريط: مثلث اا !لمزلاك

 ب.ءاهفروظيفنلالج ىهتااعاغترا (انمأالو) اضادغا (اب وها يقاكرتال)

 ماظع نك ديك ن'دكن زن فكه ناج و سوبلت تهح نزنت درك تا رداجر زاروا
 ةسمذلار ارهو ةيسرافلا ميجا تشب ردا.دللا تدق اهقوشعمفوسلا أما اناس ىفاذه

 هما يلا ان هئلارا ا .اولامتل اهلوقر سييلتلا لجالءادنلا هرتتسي ىذلاّيشلاو
 لالا اهرازإباهغب رحت رتسامو م -ظع نكصص درك ناديولا
 جدر ثكربارردوتخاس نازاردرم « دوزدنكناورباردوخرداجإ» ىوتشم ةموصملا



 ب ب لتلك عع قش
 تقفو أ سما لحرلا تهئطصاواهرازا ضي زملا ىلع تعضو روغلا ىلعةأرملا (ىتسعلا)
 (ىنعملا) هنادراترب رتشنر تم ه نابعواوردمرداسري ز ىو بابلا

 لهب ازيملا ىل_عربلارثءرو وظل هئاز فوصلا ىلع فخ مل نايعو رهاظرازالا تهت لجرلا
 ٌئظبرفانملا اذنك مانا تنظو اسقانربب دنا ثلعفةأرملا ١ك رتةلاو ولاا ىلمردغب
 بوعترال ىع هتلارونر ظن ن م ىلع اية خلاء سبلو "سسملالاءهّللانا لعب لو هب ويعرتس هنا
 بهنلا نمو هلا لاق(ىنغما) نبا تيك م ديدن ءازنيازكر ههه نبا تسيح قوم تذك

 ارورم « رهثنابعازات نونا تفك ل ىم !ذهنوكينما دبأ هستبأزام اذ_هام
 ةدلبلانايعأ نمةأماهذههلةسحم وصلاة أرملاتلاق (ىنمملا) وي رهبتسسلا:ةاولامزا

 دوزدياسرد « ةناكىدك انتسب ردو ىونثم بيمتوةص>لاملاو لابأ

 برص لما الام حاف يدخلك مفي ها
 (ىملا) #« تسيك دئادوح تيوتا لاب « تسيك هتسوبب و ىذب
 نوكنام معد ىف عت ىلا ةفيطل ة أ مجالس إلاوةخا دصلاو ةيارغلل ليم اهل ىفو ها

 رار لاتعا نانش يت انلأةداطاذ_هو ناسا نما عانجنال ء+والو
 اردارتدافاغنا « تسدريزينسبار رت ساو يوششم باقلاو نا-١ لاف

 ىواثم بكللا ف ثنبلا ناقل مع رنا تبلط (ى#عملا]
 "لمن (ىنعملا) يسورعلدو ناصحارب اروا مكب « سور.اب دشابدرآرا ١ تفكزا 0
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 اريقاموصت ذك ىو ةدللا ري ظتالبسكلا
 0 نش لاقمالكما نه أرلانءيقو ملا تالا ال46

 نوم. ةخعو لاومأ باصأ:أرملا موو انا هر دقالىأ صقانىدج ناكل متشن مكان دازو ارق
 تركت م( ىعملا) 6 جاعزركبد هردو بو زاردلب « جاوزردنا ثياوغكن بادوبىك الو ىو

 ل ع



 م

 .ازتسمالا الاورخآ الل ن يجو زلا نملك :ءافك حاكسنلا ىف ئاللا (ىن#علا) يحابترا
 نتذك و قارتقالاو عازنلا ىلا لوز اههلاحو ة>ارالو روض قيدالو اهيا. طالتخالاو

 ب هديشرب رسارو وص ذكب اوحوت شحال هو رتسوادا ص تن زاهسدنب ردوا كنز
 ارتلااهدارملب ةسبلالاو زاهحلاذتىفتنلاا ىقوصال:أرملا لوقت ام ىفاذس»

 نيدج نم تفك تفك » ىو ءسأ لاروتماول باوم ا هنأ سعال فو هلا لوقو حال هلاو
 اهل تاقانأتلاقؤوملا أما( ىدعملا) وج بابسا ممن نمىفتقك « واوىرذع

 اررزولامزام# ىرتث.ةبلالاو زاوملا بلاط تلانأ التلاةىهوترمشأ < ىأ ارذءاذك
 .هذاار لامملا نم نت (ىدملا) كما هلعنوج ىنعمجو صرعات و مباهمختو لولم
 المهمل نيعلا مشب ةليعلا لثم عم, او صرملاب اذل نحخ ىى» مات نحخ ءالتمالابو

 عامملا ةرهثلممانلوماو صرحلاب ند ىأ عامجلا ةو منة مهل نيغلا عشب ياهلغنذطسن
 ملاعودرد « حالصوىك اب و تسرتسامدسقإل ىو مارعلا لمان! ىأمياماعةطسن ىفو
 ةرخ لاو ايندلا ف هنالحالصلاو :ةاظنلاو رثسلا اند صق نم( ىنعملا) م حالف دشايتاديدوخ
 وزد ىلع لجرلا كلالهنوكينامز سانلا ى نع قأيدر وهنال حالفلنوكي اهب

 .ىتلا لخادم لخلق .طب الام هنوماكب و رهغلاب هنو
 هبوبأد

 ,رغمارىزاه فو ماه دركر ركم يه نمنزتمك ف يم.حالصلا ىوعدهلوب
 مدعرا-ب اع هيررك اب[ صر -11135قو قدا ءّرمعأ تلاق (ىنهللا) 0

 ءتركر سارت سوادا ة:ءاإإ ىونثم الءاروت هواي طخمانلام قبال تحن

 2 .تيئاول يملا نمهسرااهداتعاو(ىعلا) م هركش دبا ىف شرفة دسزك

 اهتزاو تسطع مدارم ديو كىمهوا إل ىوتم ادبأ هباجتالو بارطض الو ضاب.ةنااهنأب
 حالسلاوةنملا ىدارم لوفتاذك ءأرملالتو (ىنهللا) ييتستمهو قدصدو هةم

 لاقنأك اناواننتب تباطو نحال هواة .-اانال ةههلاو قدصلا مكستمىدو هةءو

 دنبب ىو ديد ه املامو زاهدوخ قو تغك لب ىونشم لاقاول اه ايذكمىفوسلا أما
 ,هنأر انلاموانزا وبس غن تحوز قوملا لاق (ىندلا) « اذخيواديوه

 تال(ىنلال يفز رسدناغناهي وردك« :ىتثلب ماقمىدتةنام لو ىوشم نايبلل ةجامال
 ولو وهو هكلامنحلاو باقل تدب هدارأو ةيذخمةربا قيتالهيفنال ءدحاو سفن ماسةمانب,
 ة-سغرال بحلاو زشءلا لحم هلعجو هب طيح هلع نكسحل شرغل او شرعلا نم حسو كك
 رسل ملعب هللا لل اهنب هللا ىو امة مذ كلاسلا ل خ دأ اذا هيف لوح هللا ف بناجالل

 .نم هنأب



 نى

 لمعلا صالخ ا اولاةاز ولو كلا لكل ضب رغتىدمنالا فو ىفاظآلا ىف هنآ ممالضيرعلا
 |رتسز اب ىمءصالخالا ةرثك كتم كتر لهعلا ةرثك دمه نك الفرز معلا نمّدسَأ
 || دهزلاوةفاظنلاو رتلا دعد ينال ) يحاستتاردئادنا دهامزوا 5 حالسردهز ركانو
 1 دبع لاما لهراك ان حلت ةأرلا كلئ قو رعاابلطو عصتلا ف حالملاو
 معو :-. نولذالو ىلاعت هللا ن فول كلاسلا ىل_هف هدأبع نم نحأ
 شدي و سنو م راسا اوحاو ادنادىئامز هب ف ىر «ىلع ىف امها هنعب تح ماقهالا

 رتلاتلعإ ءوفطملاو تسلا لاوحأ انمنسحأ عت ةأرملا ١ النو (ىنلا) م ةملاجورم
 اورسأو ىلا.عت هللا لاةلاهتو ني وتو قوذو فلخو مادة ىهو ه-هئاوح عسب نم
 حالو تسمداخر زامج ىواارهاظ لل ىو رود هلا تاي لع ناداو روجاوأ م كون
 1كيلو اهل خالو الز ا«جالانتتبىأ ازد تاروت

 "نوجه تسب طر رشا زاكروتمحرشإلا ىو لطةارلا نسال سوانرتسزتفل
 ىلع طرتشبالىأ اطرشب الا ىلعوه سبل ةييئقؤتيسملا حرمت (ىنعلا) م« تبتشودز

 5 0 - ظالم

 0 لاا ل 20
 ىف 4 ,نبا ب دازتسم ىوعدب ىأ| هارت ملك ع ىلاعتا

 :قوس نز نوح ف ىمكناوهو ا دامت اواداهتجا اذه كل ناك دازتسمو وق ىرع لاب
 قوصلا أ رمال دم ىلاعت هتلا عاطف تنأ (ىنعملا) م دو ثكباغ دردنار ركن ماد هب ةدري
 هايرلا نمةةارظااب صاختلا دهادعر ملا هذا ىرت يعي ليما فركملا مف تتفوانئاس ترسم
 كلاوحأ نال :لو سانل ا نعا.ةع ق بنت سفن ءارهأ ىرمتاكلنسسل| لدمو قاغئلاو
 .ىقشرخ ىادخزاوىرادءرسش « ىفزبكي ورهتسشأ ِك زك ىمهللاىلعىفذتال

 براشىأ برشلاىتهعنزو رغالاوح دل ىنعمردضدرسا بكن مةبكرم (تزبك )
 نموهاؤختتو حالصلا ىعدت نال( ىنسعملا) ل هو حال سا ىعدم ىأ ف البك عج جدلا
 لاهلاو كوشة يالئل حالصلا نام داب حلاصكن اهب زو ىتخسن ء>ولا لو ةمرمغ س < .لك
 ضرغإل ملع عمبممهللاو ة..عةلاهجو ةهظع من ىلام:هلانمىهفالثلنا
 ىلا: هللا لوقنمضرغلا نا د قاذاه م قاعتادخ قنكولعو نكحو يسن وعيبعتزا
 مدره ث يردي ددوتك «ب ري هداردوخ نح ثغكن راىبزالو كونت ملص عكحو ريسنو عيب -



 فيت لولا فاح تلزح ال ينال يج امهم اوينشد عشت ثيطمأ

 لجأ نمةسخرلا» !لءانركذ وسب فوأ ى د هءداونرأ لوقو مكرك ذأ ىفو ركذا
 اضيأ(ىنلا) .زرتئىدافىثيدنإلات «ملءاردرخ وح تفكتا نزال ىو معلا

 هللا نالادا_ةركستفنال هثم فو نم هةيهلع ةظ العلن ىلع هسفناىلاعتف الوق

 (ىنعلا]) م مهماتدرا هرزناكميسدك « ملعمسا ادخ يباوي'تينإط ىءوخأو سلا لدي

 هذهوار رداكدوسالل نولوخبا ذك ب رعلا ىأ منال لءو مسا درت هللا ىلع تبل اسالا» و

 | ملع لمذن اعرب » فاسوالا هذهب ف وسوم ىل اعننا ةهج نم ىلاعت هيا لع تالا ءاهعالا

 ار وفاك دوسالااولاة ميلا اكربغل نع زايةماللالا نوكسنال ةيلعلا نال ةيلعلا درحمالل معتامج

 أ تسيل هؤاهأ لام تاو ريغال:لعلل روفاك هل مهلر تف ضايبلاانو سوم هنوكلالز ايئمالل

 |(ىعاا) 6 ميقسىفوا تامل مف ٠ ميدق ناموا ثا 2

 هدا ةيل اعلاهتاذ ف اسوأ ىلع لدنةغب كتب /هزاهيبأ ذي ةممدخ فا سوالاو.

 | لك ىنعب ينسملا *ا الا هلو ىلاعتانا سولو هيلعتتلهىذلا ف سولا نمش ةنثما مم لكو

 | والا ةلعلا ل انء نال اهةسىلوالا ةلعلا لا يىلاعترهسياو ىهءىلعلادىلاعتهناذل مو

 طب راهدهاكيالوءابشالا "لردبالقانااولا ناله ىن_همالء كلا لا ىذلا

 7 اب رطب اهل ايترا اولاةوبلاعلا دوو فرض عسا مش
 .اهسذنةيستلاوتانالط الا ءذهو اهلرلعمملاعلاو ةفي نس

 ةيلولهملاة-هنم سبا نملا لاعاا لابتراو
 ىو هناذددعتهنافصددعتن م مزلب الو لولعلاوةل-ءلا نعهزنمىلاعتوهو ةء د هتاف هراثلا

 «دمببفصورل ىذلانالاو(ىندملا ) مو ايضارنا :رغعما-ارر «.اهدوزنطو دشابرطست هنرو

 أريسد ىأ اي ضري رضالو عماس مسالا لوقت ناك اهدو انعطو ١ ارضسمت 4 نوكست فاموألا

 | قالملاو يظعرمأو لاكش! ملا لادلا مشن ءاهدورغلو راكسناو نعط زكمامهبأ مميت

 ريل جد ةلارمصبلاو مهسلاب
 .هللا] هع يس مانارسشز



 هلا
 0202000 00 اة

 كانل» ىم كلذك تيئىلاعتهّلاءامسأوىينةمالباءهن اصب لا دوال مسا نوكت
 دارىذل لثطلاعشتوأ (ىنسلا) مب نر ىسرتئزابقلا ه بتلجامارءدازوب
 | اذه نكيماذارك ةامالجو ايلا زاغ ةعضنق هبفتنأ لجالهبمشتوأ ايفل جا ظذلا ديدحا
 | ىونثم كلذ فالخي لاعتهفاءاعسأو راكنالاو نهطلا ليبتن هوهذادو بوم لاماو فسولا
 15 اوارميناو (ىنعلا) ييميص دوش ةسذآ درادنات ه عيدءرداومانيادن وكب رك »
 نوكيالت فصلا كانح و دمملا ف نكست هناءادامت ايلزغلاودئا هال نم يدا ىف باسفلالا
 اووي امعقح لان » توئحابن دوو ىزتطو رطستا ىوتشم ء«يلااهتوي_تمخالاهمص

 ىلا.عت قاوائونج واغسو أ انعطومي رطم ءيننوكن تاغصلا كلن لب (ىنللا) جدولا
 لوفياغم لافت هاو كل ذكمف اصوأرئاسو ملهو رب هدو عبهس .211ق لياذك سيلا

 ىو روكنت ناد ىمه نم ظ ىء لاق ةصخلا ىلا عجر متنوملاظلا

 ميوتلا وب رطىلع بدالا ل يلق شاعلل تلقا
 نيام كنا ىلوالا ىلا همنا مبَمْ ل: كلو هجولا نيس كنأبإ

 وام ماب وتاعاطلاب نير مر هال نينجا: لاك شل اثل او ىلاعن هللا نع أ
 قط ىلع هلق فام عيج ل دحول نمو د اصل ءافلاو يشيل دع القا نا رت ا
 أ هنيتسزك ه الزاشيتقسنا دى نم لاكع هلع ئن نم ىفسال قولا ىف فاطذ

 قم دة تباثو معارشلنادانعلا ةهسنم قالك .«كدطعطأر(ىدعملا) يان شردلا ىف

 ينأ نمدرو هنالىماعملابر وللا اناره كدتَو متع هش هللانا اذ لن ةوامشلا

 «شممرددشاخ رس ممشج هكذوج إل ىو الثءثيدحلا نيرهاجلاالا ىفاعمىتمأ لك ةريره
 ,ِءلا فع ةيلام ارح شمعلا نم نبع نركتاكل(ىنهلا)  شفنم مكرك ا دردنازشغاد

 ناىنصعي هلىتيوأ رم دعو ئرمصن فعش شمعلا هنالعا قو ثعلا لاسج ده اشأ لنا

 « نابشوىديدهريتوجا موت إو ىوشم ىدهز مدعو ىروصق نم ها !لءاهتيال اج مرحأ

 الب خغلا دار ىزوةااوهول محلا رشم ىتيأر ال ثنأ(ىنعلا) مينابسأ مرادنىدربتاكرتا
 هني أر ىذلانال ابوق اظفاس بالا ءارونا مل-هاو مما اسرام لأ الاثنتظ حارأ

 بويحلاتاذلاجانايصوهةةناعمو

 ىو بولطم هالة :
 لاذ نمقاشعلا (ىنعملا) يدناهديلام هكبأ

 .ةنىلا ثو>وتو ىلابخو ىنحورىلا دشءاو د نما
 روظت ىواب رناضما اه ذا ارم لكى .ةملا
 اجانرظنك « دنا هديلاننازدردزا ناعشاعل
 مدع نمىأ اهلحرب_ غرف م-ههّجو اوصس مبالنونثب و نوكسعملالاو عجولا

 اوهجونو ىنعمو ةغيفح ةرهاظلاةروسلااونطنأب مهنرشعمربةىللاو رظن مهمدةت وسرأ
 ىو هقشاعىلا قوشأق وش ءلانالاو قيفحلا بوبحلا ىااولسر ىتحامداوكيو ل كترمخىلا
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 اهنا

 لاذ نااولبع(ىنملا) جارىستادناهتنادناكيار و اروبطقآدنا هتسنادن اش ىف

 بدالا قشاسلا لرتىتح بيقرالو ضوعالبىأناكيار ريسالا اذن واعر عارالب ىلفلا

 ددناربت زان إل ىوتث» قودعملا ىو كملت و دعلا طرشنا لام اوبوب ا دبس دقو
 نم مهم شأعلا ديكل لو ةتغىنح (ىنعلا) م ركم مكه فاذكس را مك ركع

 ىريغار ظن السب و

 كك ظ ىو ةقوشعملا ثلاقو سرا! نان ؛اًنيع ىو

 | تود نوكأ ىتم (ينعلا) مما ابندزا سراح دست انك ه عاهل زا مكربزا مك

 نوكبالوتح قالغوا ةيكرتلاب هلام ؛زعاملاداووهو هاري سنودأو ىو ملا نم صقنأو

 نداصلاناف ىلاءثهللا اهظفاسنا اراهشاس راسو ظفاح الخ ىأ ل امندرف
 ننال هيد ىف

 بربمحلا ةده اشم ناتاهءار وام ىارظنو ةعببالاو ةوهشلا ثبح نم ةئسسملا ةروصلا ىلا

 إف ىراثم قيقا بوبحا ىلع فغيلرطظنلا لهم توغي لي لكس ثم رمأ قالا
 هك مراد ىسراح

 اس راحل أ ىنا معا تلاقر(ىنعلا) 4

 و سراحو ظقاسو دصارألا زذاغا الئاق قيةملا قوشمملا

 «٠ ملعت امرك ايدابتادويدرسسإل ىو
 "ف رسيلو بئافن سيل كسلا ملعلا كاذ

 اذه لعتالكتنا ف متنا نكنو

 ,.ةروشل يوت ينل قالو ىلا ) مرو هزمدبدىثب روك لدب
 ةسارف اونا ىرفىله لاعتبار دعبلا نم بلغ انآ

 -.هلف نمرثلا

 * || تاذفادروشلذ ؟سمئه لامفأو ثاغص رهاظا ماء تاوه ىتثعلا باي رأرسسنا لساحلاو

 ارنا مةقوقوم ايلعاا تاغسلا ىلاحيو ىنملاءاعمالا نساص ا نوكتا ءابشالاعبجو

حلادوهثو قو ةرطتتوة [مثناكضر ولت لالاو تاو هلل هان
 ةقويمم قلطلا لام

 تناكولو تاذلادوجشل 5, "ىحناكف هنر وص ىلءمذآهنا قل خدروا لولو ةروصلانسحأب

 دحتاجالبافطهدو نم نكل دهم اىف فو مومن
 اهةديقنو هرهأذقلا فدو

 امأو قشعلا لاكالارسلااذذهل لوسولا نكجالو ناطلا لاما ىلماهتالطا لكشأ انوار

يعال ةرناويملا ةفدلاب لاما اوصصعن موكل فوهلاو سمتاا بابرأ
 يتلطما لامجلا نو ز

 ةقيفملا ىلا قشعلا لاكي ىرلبلاوناحتمالاو ريصلا ةراطنق
 قيفملا بويحاةرمةثلاةر وسلا تناك لف زها

 هردقو هئاضق ل ءربسو ربح ىف هسة: لذبن مالا ملارظمال اهءارو سرام نءولذتال



 اكبمسلا كلاذنمو (ىنملا) 0 زوي
 0 از و أولم ل ولا كتب ار يفال لي تديمتامو
 الاف ةيمعلاءابلا

 رهاب - (نرش) نوكيا لاذع
 0 ذيك لإ 0 .ىفىأ هوغو ءاجلادتوتءوهر

 مخاولا نال كالهلا ةطرو ىف اعفاود_فناادباع ة>ايفااوا
 و :ةرهشلاو ةعيبطلا, ب ىف ىذملا نالو ثعهتع ل اثلا ةعسطل !نرنأ ىف
 حالصلا لعأو مايطعارا را[ تدم رفا ما ذمه اهسلنو رحل فرغإ
 ناس يف اذه 6 ماس دوج ىو توديؤتالل اثم لكامل ماهل لهأب ىوملاو
 لاثءايندتروت» ىرتشمماجلاك ىو اسوا نوتاكس ةموين لا تاووشلا نا لام
 ىذا مالا نوناك ةوو.شا اويايندلا اثم ( قتل يه تسشو رىو#عاحوزا هسا
 ماهل نرنأداقولشم ىوهل ار سفِئلا باب رأ يا اره اطزانوغرم ىومتلا ماحاهمتوكي
 ةيولالا فراعا اني روطم ىرغتلاو الكتاب نيرهَأَه ىاخلكى وذتلاو السلا لهأو
 بابر أ نامدوتزلاو داقولاال انما تاذلايدوصقلاو دوصتل ارثأ نم م_ههوجو ىف مهاسعسا
 تاوهشا1خاسوأ ن منو رهطيالتالاإكل |نولصححي 1م |ءلاونأب ملاذ اف راعملاو ىشعلا
 ةعمذملا تاغصلا نم مهلامعأ نو دي ينال !نهأنالا م الا ةرامعىلءفوةوم ىوشتل مامن:
 مدكنباةيصعمتلمج لوغب ىلاعت هل نالا ندا او رمل مبنوء-بو ةئيدرلا قالخالاو
 ةيوين للا باهلالا اينالا نم ةحارتسالاو ةرخآلا بلاط اعل ا ىلمف ةرامعاانسا

 (يملا) م تساتردرتتسا هامكردهكناز « تساهم نونب
 ةراوطلا لو ماسخلايف تالا كاذنال ءاغصنونالا اذهب

 ىراثم تاوهثلاو صر حلا نونأ ف نوتور اين دلا لعأو 1| خاسوأ ةلازارةواغنلاو
 غالاو (يمملا]  «ناش ءامركن درك ت » نادك نيكرس دام انغاإل
 هجراولةءتيلوماحلا له رهطتيل مالا راند اهيا لعش ل جالنيةرمسل !نيب-اس مانا
 ,«طلا ماهل لهأراو ةمطبلا بدلا تاروذات ىهىتلا ءريغو عمطلاو ضرما لرتب صالملا

 اب وعرك هنامر كموبات « ادخمداب صرح



 هلا

 تاروذاقاومج عمطا او صرحا ب سن نعي ةذاطالاو ةنرطحلاب ماما نوكم ىتسح صراعا
 لاكلال_سعأو اناا اورعتلةاطالاىأ اونلالسميلايناللاماحاوتطءامبوايثدملا

 م ناد+امرك تن ءاردوت رت هنار هامركر دو ىوك نون كرت ىم ةدوبعلالهأ
 ىف ىلا بندا كرئاونعي مايل ١ كرنا (ىنملا) لعفا ىأ نك ى عجانه (ىك)

 تاعاطلا ىلا ىهسلا ببس ىه تلا وت ىلا ىأ مالا ىلا لسفنبحاو ماسه نونأ ةب ان

 لرثوة داع لكس أرابندفلا لرتنالماجلا نيم رونالا لن ثا ملء او ىلا-نللا ىلا عوج رلاو

 ه تسمداغ نرحرا ت-ونرد كره ىو ايندلا الرتبالانركتتالىرشتتاوىوقئابئدلا

 نوثالا ىناكن ملك (ىنعلاا) #« تهزاعوتسرباس# ارو ره

 2 نوع *|فغالاو اي: دلا له أ ىتعي مزحو ريس نل مدامطناكو ف

 ا همدوس لاو طلاب رلاةءامجايندلا نأت مزحلاو ريصلا له نيلمكمل 'ثومدذعو هنيطستو
 دورغلا اركرثئرغتل !لهأن' مغاههممول كور مهتمدشك ايئدلا ره أوداهزلاودابعلا

 له ن مفي يشل ثبدبحلا فوعيتوهف هللا ىل لكوتب نءز ىلا عت هلو ةءاولمجو قئالعلاو

 ته «راىامسذ ثماحر -ردكرهإو كما ا -هللا امك ادح ار هد مومهلا

 هتمالع ىأ هتوستر راسية لخد ىأ ماهي اقناناكن م لك ((ىنعلا) ب واىاسب زيت رربا دي

 ىلامت هللااق حال_سلاو قتلا ماكي ديوس لاا ذكر حالا نسحلا ههجو ىلع ةرهاملا

 ناخدزاو سايازا ه.را ش1 اه زينازنايك كم دوصتلارثأن م موهوحو ىف مهاسعس
 ىأرابةلارناخدفاو صايالا نيةرهاط محا هماشرأؤبنونالا كلذك (ىنعلا) كب ,ايغزاو

 أرهاطنوموسوموفا!تامالءءاسن هاله .امدامرلاو نوثالا نامندب و ةير مهتسدلأ

 ىو مهاهس نو مرحلا فوهإىفاعت هللا لاق ةسين
 هسهجو رتل نأ (ىسعلا) (ريرشرهىاربدمآ ادعو هب ريكمار شي وبشو

 2 :ارئابءايملالازيج وىربال ءافاص ع .ناازحالت نأ ةئارلا نال تغار

 موموثتةص> ةريصبلاص نمثل سيل ىمأ نال رثأو هتخارب داع بح اس ىلا لست

 3 عامطلا سي را باذكلا ناك بلغلاىنغنةقامااو رمملاب مه اضرو مهلاعفأ 8

 نادبون ث ب دحزا و نطمرد شرار دونىرا دنرك طم هراوطأب هيلع ل د:دب وهلاحرهامل
 نم قينعلاهرس هاو هةط:ةساىأ ملكا هب او (ىنلا) «نوكزار

 اكم بلغلا ناجرتنا لاو هرك ذرثك أيش نمو ءيذاجبمترتيءانالكنالديدملا همالك

 بهذا بح أ سن(ىعلا] هه بشب انمدرب لرح لس تسب بهذ بح اص نون
 لام هبشنيقرسلا نمفنيرشعتاجانأ ليلا ىلا حايصلا وي ملوي و هنارذ

 براشك ابن لاماطحوالالمالاعمج مهببنورهشي املا دافب اين فلا لهأو نيةرسل ارنا

 تاو

 ,- ةحارهتمْل-



 مك

 نوجوتصرحإو ىو ربلا اك ةّسمايندلا لامةعيبط ناف اطعدادزا برشا طكرتصلاءام
 اينالا بلاطأيذ: (ىئسعلا) ميناهددس ءاب زرعمدركلب ٠ تاهموجا

 نع دياك مق :ةاست هتف ايندلا ف هتلعش نم ةعطق لك ىأ هئدقناب زلكراتلاك كعمط ول هرحأ
 فرح الم الو امام ول ىفت الب هذ نم ناي داو مدكنبالناكو لدرو هلالعسبشلاو ةعانتل مدع

 نيكرسنوجهجرك تساشوخان نيك روجر ززبا لع شي ىو بارتلا الامدكن با
 ككولو عيخنيرسلا لسه لا اذ_هداعملا ردع ةوحف (ىنعلا) #«تساش ؟عورف
 ينعاد اهلامتشال دس ناكرأ ثلا ىف «ثم شو اذا نكس ثوب هتاذ د ح ىف ني ءرسسا !لثمأ

 ميدنك شن [قيالارغ رن الرج هديز شن زا مددك ىبانقآ لف ىو الشمبدادزتو نيةرسسلا ةلعشا
 هنرقو لولبملا فشنت ثن:ةلمشور انلاك ةرارح اهل ىأرأثلا نماةن بشت سهلا (ىنعللا)
 برا تسنم ماك انوثأرهو رانلا تيب باومصلر ان (ةالنيفرسلا نم لوايلارمضر

 مم-«جراثثنةلال مول عشر مها يقاس لا ماطح .عءاقلا 90

 اشيأ (ىنمعلا) يه ررشدم

 ةئوعر رشةثئام صن راعا صرحت
 لمص اينالاءابح ةرارقمدا دعتساو هلا

 يرو دواز ينس ناكل ذل لأ تاتى

 لاس الداقولا لاسرخ اغنل ارراقفالا اذهوا
 يناوسردك حرك نم اإل ىوتشم

 جيقلادئازناكالو مالكا اذنهو (ىنغللا] يت
 اذه نءهرخ امتلاو لاملا عمج ابن 0

 تسي مديشكن مم بشب نى ديشك هس ششوتاك ل ك+ 1
 أ ىلا تيدع-انأ نكسلو تالستس «!ل مالا تيصم تنأ (ينعلا) برك ىبل#أ
 انا مولع ضع نايندلا ماس نوداقو لوةيىنعي بعت الو برك البا سنيرساعأ

 تنأ ىأنيرش» تينأأن و: ب
 نشوب ةدقاركا ًانوداز نوتردةكت 9: ىع اريثك الامتعجان أوال_.لفالام تهمحا
 ةفاظنر يلو اينالا تاروذأتىأ نونالا اقدار ىذا لاذنأل (ىنعلا) يديد ىيضزو بدر ؟
 0 1ذ_هاوةثحما ثروتوةة كلاب ريثعلاو دوعلاو للا ةغار 4قأ ب رداريابوي ةيولعم

 راسا



 لاففرا
 قصو ا عورصلا لم اينثم ايوعم يل ءايسشغ ,متو ىذا غاب دلاوهو د اولا لاذ (ىتسعلا) | دير اراطرازارردكنوج « ديخو شره داتفا كيتا ف ىوتم رطلاو كلا ةخارىمنيراطتلا نو -فضرمد ع و يأ ؤاذه
 لصوا 12: ونعمة ناش ةنئنما ىباعملا ف هرمع فرس .نم لاما ذهرنب رااطعلا قوسرلا اذه
 ةظارنمهيلء برش (ىئعملا) يداتفاج ري ورس شيدر دركبأت « دارشاراطعزدز شرطع اىونإو ىونثم شهدناو م خاءاكر طع مناور نم لقصر فت رك فاد ظعولا سل احمي
 اراد مرسم ىم لمعلا لئاز اهوريصم ضرالا ىلعمةهةوأو ءتخؤدءفامدلاولوصو دعب تسحر مخ لكي اذار يور ىدلاوهوجب رك لا ىنجدار ظفل لأث ماركسلا نير اطغلارطغا
 ةقلا ةقيإ لم توغانلا (ىدملا) مر ذكسس هردأ, هرهازو رمت ه ريغ وداتقرا
 مصأ نم مهل ءاشسالا بدلا لهأ اذكراسإلا ف سنماملا قيرطلا طسو ىف 4رةعالو ةربخال
 ةيوشملا ةسطلا مسا اكوثاو روةيكسملا مسمحت صن من اوذ نم نولمذن_ لب نيل اعلا "العلا
 ديس ذك اين لا ةفيج ةحاربنوطشني اين لهأ نان نيتيبشل تانيبطلا ىرق ىلع ةبريذهلا
 هيلع ايشفم عانواين هلا مناو رت ةاتةينامورلا امغاو ري نرانو ةنلانءجرخالمدآا
 (ىنعما] 6 ناكنامر درك لود الاكل انامزنكىو رب قلخ دمك مج إو ىء انسخ
 يملا "ىل_علا هقابالاةوذالو لوحالج تلح ل: غاب ملا ىلع نيه قلما ةلح فأن امزلا الاذ
 ىركيدن[بالكز او دارمر لبنك » ىم جالعلا يلعانوأجالعلا نبل اط
 ةكرح كل انهن معبل هبلف ىل_ع هك عضو مدح اولا قلما ءالؤدو (ىنملا) يدنا ف كوب
 ةءئرملا كالتنأ لعب ل درولاءام هيام شر ىذفلاو (ىعلا) 4 زآ ارو دم بالك ا ةمرفلك تسناد ىغوا ]ف ىج ءبلا لغم عمج ريل هروثام ءوجو ىف عشب مهمرخألاو
 هشرمىلافيضألب نيلماهلاءالعلا ةوعدهديفئالعساراين لا بحلق كلاما ذك أراهزالاوراالاتادضاب رلاىهةءارلاو درولا حار نم هنأ ةعقاولا لل: قوسل اىهو
 لوادي طب أرخآلا الار غابدلاسأرو مي الرف رخآلا كلاذو (ىنسعلا) هي :ردزوآأ سه لكيكرك د نآو « رسو دبلام ىم» شن سد كيتا لف ىرتشم !صرح ءسرح ىلا واش رع

 دو رب نم هيلا لسةء عج ربا اركدتآو « مهب دزركشو درع وخص نآ اك
 نوعي مخاوهوركسل الاذو (ىندملا) يمكدرك
 الا مئاسنل فااخلا بطلا ضرما ةرطعلا نمأشن هضم نا دوصمملار كسا منو طلعت هرولا "اج
 وةدر ريل ص غأ هءاوثأ ضعب هع

 لازأ ىأ صمت ءايث نم رخآلا لاذو ءابلوالاو ابننا
 نيشلاو ةلالا ين ن :



 انف

 ازاوب ركدتاو دوج ىثنوحان كش شين كاوإل ىوشم غابذلا ىلا عمار ريهش ةثلاثلا

 |رخآلاالاذوالرهقي فيك لعبا ثمل مناكرخألا كاذو (ىنملا) ع دتسحمشناهد

 مشيش حولا تسدروخ ىدك انل ىرتشم اوزف ءالعاولعن رف هد اميل ف ةغار معاق
 اثيشحو ارارسأاماوارخ برشاماهلا اولعي ع (ىنعملا] هش شوب رشا ةئامرد قل

 انايثالاةفصنيسؤأا !اناللا لهآ نان هعرسإ نع اوزمع نام اوهي_ءاشب امي ءومجلاءل

 لَنا باي رأ مسهلاع رس ىل-

 ارتاشي ودوري ريخ سد ىوثم لاقاذسولو مطل لهآ قاذ هل !!وعحراوز
 هاب رأى لا اولدرأ اوزيهالف (ىنعلا) # بارخامغا تس هدانقانالف

 سكت و ىوتشم لمملا نمابارخ نب راطعلا قوس عتوغ ادا نالذ نا نيئات ةلامه غابدلا

 دح رعب ل(ىنللا) مب .انفا ماب زك دشه>ابو تشك ع ورمعم نوح اكد ناد ىغ

 1 نم هند عقودابةلصحْئيث ”ىأرأ ل مهبالرا د ضر .سم؟ىأ نمو ع رسم كال

 تادردار ليل ىونمم هلابر فالرملا 'لسرالف ملا بآ دوهاكمرم_نع ويش نع تيا

 عابد ألغام كلاذ(ىعلا) ب تاور زد ماسالا دوزب رك « تفزغابدوا
 ”؟ردشلسب

 الف'ايلوالاو ايتالارارسأ نماوشهد للا

اد ه تاك شم دوبشمولعم بيسنوح #3 ىراثم رهاظو ىلبءاودلاةهضرم
 تاردو جم رور

نهنا لامملاو لكشم ضرملا جالعف ضرل بس مديل (ىنعلا) م«تسامعدصا
 ةثامال ا

 يدشلو جمد بايسا شاد « دش مارب سدا دبدوج إل ىم لانقحاولاجا

 ليس لوألا عفادب ابسالا ملء راسو الس ج العلا راس ضرملا .تلعامل (ينعلا)

 : 97 1 كولونربىون « الرو زغمردلا شتسهدو خاب تف بسمعإلا ذاةلودلا

 ا ىونثم بر نم ملف
 !بدلا كلاذ سمخلا او ث دما ىف موب لك (ىنملا) يبل ل

 1 ةارىفاوترغ !لهأ لاماذكق ز رات

 دونمزلاىوذ ىلع بولقلا لهأ ةيكس.مئاوذ نع
 انمالو جا فاوبامج هإاعب ةيناهملاو ةءئاعورلا



 ناف (ىعلا) ميءدشنارامب تشاد داع ءيغ 5 م همسونلاج تسا هنفك نيج سال
 زك” وب ىونشم هش رعب ة«داتعاام لك ضي رملا طعا لاق ذك بطلا لع ىلاعلا سونل اج
 نمش نال (ىنسعملا) ّيوجداتعمزا شر ئاودسا ه واج رثكتستداعنالخ
 لعج نوجلل وشم هدأتعم نعش رمعاود بلطاوةسناث ةعبط :داعلاو ةداعلا ف الخ
 سة ايخلا بعس نم( ىنملا] ي ىشه م ارلعج ديكبالك زا « ىثكن كرسزاتسنشك
 هعرسدادزا هيلع ه:كشراذاةدرولا *ام نم ع . رصبٍل علا سنو لعمل لثم عور هرمسصملاغ ايدملا
 :ٌتسوخوداثءمىمهاروا ناديدك * تسراكوب راد س نيكرس ناز مهل ىونش»
 نيترسر هولا ذب ع ورصملا غايدالنال هؤاودوهجالع باكل يفّرس الا ذنم[ دبا (ىنعللا)
 ىل_هتدرأ ناو لوعفم مساالىبهملار دصملا ىنعم انهداته-نا ىلع ةءيبطواداينعا باكملا
 (ىندلا) يي نادزابار نم نياىو رو تشب هداوختجا ,ام ا ى+ اليلداذه
 أرهاطر عرفر لمس أودجوو رهط لعاو نيب تاثبخلا ًرئاوذ هةلاره ال ىلع رصنتنال
 و مالكللا اذهنملاب و
 اهنا اهتاووشو ايندلاةثاب ىلاريشي روتلاةروسو ىلا عت هوةىنعمف
 ناو !هلالانوحطص:الو ملال مالا مالا هارهتايهتشمو سفنلا
 نم نيل عدبلاو ءاوهالا نمت اند ياو :انين ملا لهأ نم نيمعتتت ا نم ةيويثدلا

 هلوفك نيهاصل |ىأ ني بطلت. إِلا لايعالا نم تاطلاو ءاوهالا لهأو,
 مالا هيلع لاقو هلام الب ارسم لكتفاولععا خالل ءبلع لاقو مهغلخ

 ارراناصتانإل ىونشم الئمالهأ اهل تلو َرانِل]ََتَمل توالهأ اها تعلو ةنالا ثةلخ
 باب رأىتعبم انيبلنا ءالؤولحاصتلا (ىعلا] تأ ةرمدتزاساودى « بالكاب ريثغ
 ذو ةهذغلا باج عقدا ةمكسملا دروءاموةفأرل اريثه: ىوهلا لهأو أندم
 دنع يلو ,ةءاوركيا
 الا مكسحلاو ةيفبفارومالا نع نو ثرعيف
 .دزان ار ناثيبش مالي ىرتشم ايندلا بع
 : .انيحلاىفرثؤتالودرنن الثابيطلا نكذ(ىنعلا)
 انييطتك ناش ناففرب « مكودتتشكز ك ىورطمزنرجإل ىوتثم نرقفانم او رافكلا
 مهوأو ىلعناكل فعالم و نيجوه» ىسهلالا تولارظء نم ءانيطا ناكامل (ىنعملا) ممكي
 منا سب ةروساق نلالج ىوتنا لوم (يل باذن انءمكتسمل) ةرامطلب (مكنجرتل ًرهنت/ ل مكبدس انعرطلا عاطقنالا مكب انمعاشن(ةربطتاا)«ارنللاولةنأب مهرشتو
 الهلا افسر سهلا نابهذي و هتاف هو بلقلا ناب رمي ةيذجلاوماهلالاناكلذو نيدملا



 ((3ه]

 اذه متلع(متركذنئأ) مدعل نم مكعسسولشلا اذهءابىأ (مكم» مك ئاطا

 ةقااضتو عبطلاةةفاومىلاجن اكسو سغتلا هنأ (نوفرمسم عونزنأل) م

 «لاشارامناش ظ_عووكينتبن ه لامءنا رامتسم راسن رو ىوتشم حلا

 مكتظعور أن سيللاغلارابتعاب مكظهوو ةيذأو ضرم انا لاقت اذه (يلا)
 ديزا انركو ىم ديحونلا ىلا لامءنبا هرفي را اولا اوهتن للان ح انلاغل سبل

 اوعرشنانا مههافس نماولاةو(ىنملا) جب راك اراه مدنا ينك ام ٠ راكش(ىصن
 مكر تقولا لاذ نحن بط اخر يذم عج عراشم مفدي زا انا ىلمانا ءانةصصن يف

 اننهطراجسأي كت جرتلاووتتترنئلءابلوآلارءاءعلانابسعلا لها تامزلك ىف لوباذكو

 (ىنعلا) جمب دارشب رد هب رفوهلووغلبامإل ىونش

 تلمح حر مللاب ان ذغن لب ةعصتلاب اذنميبم طلت نو و رورسمر مالاووغللاب نحن
 .٠ غالرفالوغ وردا ثوغت هل ىوتشم مصنل نمو وذاتل لص الف نو ءرلا ءذه اا

 هتعنمو وغالاربذكسلا المواتر 2 (ىلا) © غال, نب زارامثساهدعمشروش

 نع ىو رهناثلاذو ةرارملا«ال.ةاوةدعملا لالتعنا اليلا اذه نما لءحال هااوؤدصلا

 *«ليالا يفوةمادئلاد هصرشلا عر .«ءاذربلا فت أرق لاقهتارابالا بعكم

 نوزفاورتدسارن راو ىوم ال “! نم نآرغلا ىفو ةماللا دسح رملا

 اودب زر تويفالاجالعن لمعلا ارجلا ) ا( 2 فاي ورادار لهم «ددكيم

 'لك أ هب_ثنانل مكتض اَنْ "عمئام نهدي زأ هع-وو شره

 أدار نك روم حالملار واذ غةرهشلان الر ةءال بارخ تورخالا

 نورفالار لمعلا ةلآنم مهل ثاصح ةماغسا نال توزالا«اهفلالاع نك ناك ىرمتتلاو

 ارغابدغاب دردارب تدركه لاعمإلل لافت ةراكملا ىلا عج غأ ةسواروت م اهداز

 فرسذاريفخوارسغ !لاغابهلخأ ةل اع منايا ده يذلس يكرس ومب
 رخو

 ناك نآدئئنارشجالءان تاوجنآ ىوزادنارىارزلخإلا ىرتثم باكلا

ىرال تأ ى تح شوهد غابدما نع قالا بهذأؤ الا خأرهو فلا كاذا (ينلا)
 حالم 

 نانارب زم” تناكسانلا مالم تناك ناو .ةخالانإ روكنالغهتا!ناياراي ا قلللا ا

 دبع نم دحاورب زمثدارأ اذا «ةام قا داع

 بوس وبوتيف لام ىلء ةءادثلا رس قهمهل اذاو

 د م هداني, ري زيج اداب س و ركز از وح مهدرب

 زرخوهو ئذلا الا ذعيضو م هجالع ىف_«نئملا علاطسال ا «ذأ ىلا هسأريسهناةب

دير اسالس يكرس فكي وك رشم هبا سعت ىأ ةقنأو نهجو ىلع باكلا
 « دوي 

 ىرراد



 اذن

 عمو دثكب بكللا ةساسجخ عم غابذل خأ ال (ىنعلا) اداب زغمىوراد
 ارارث د تاىوكنرج إل ىو. ةءاضلابسمنلاباجالع
 ىلاسمنلا كاز ةاربصمامل (ىمملا) جذب زماد شرعا ىو

 قا ه تفرك ندبدث بم دش ىتعاسإو ىرتشم عيمأا اهبلب ارلا تفالدغامد
 ىأر الر ضيأ دف ءيلع ىمغل !ىلع ةعاست بهذ (ىنعلا) يتفكشدب نوف نيادنن نك
 نوفادناوخنيك ل ىوتثم ةس_رغةليحر ةبزمم قره ذهاولاق لامحلا اذهاملا
 ةيقرأرتىغلا اذهنال (ىنعلا) جدر شااب رطب توسقا ةونهد ره و ديمدوا شوكتإ

 هيرعبام نع ىماعم اب امم ناكىأ هدا دمال تلسو ةبقرلاو انيم اكو هرلع ىمغملان ذأ ىل
 ل ا

 هدوبرست[داف لها شيتج 9 ىء لاقاذولو هبفوهام بسانم جالس جل زعمنا اولعيإو
 هيفىذفاوهوبناملا لاذ نركتد اغلا لهأ كرح (ىندعلا) يدوب وراوهرضتوانزك
 ةباشمحاصتلا سلا ى مهر امش نمداسفلا لهآ ىأ دافا ومْرمفلاو ىسفلاوانزلا
 وذغتي منال انوشاودادزاع ورشمريغامالك اوععساذاو ةمكتملا مالكب نو رئأتبالثبملا

 اركرم» ىم عال_ملارهأدا
 نمل نكي نملك (ىن»لا) يت

 امنأك +

 هدبا نيكر كرسسرد تسدازوكمرك ل ىج ا هتالستزاج ءىفمو
 نرد ةبعلافلا ارح سحب مرك(ىنلا] جدوخ ىو خيبت دئادركت

 اوذرول ا 0 رس انيررانلاىف مهو نولوم ..ماظدون بال مهر
 « دؤشر راسن ىور دز نوج إو ىوشم مهمعسأل اريخ مهيأ هللا لولو هئعاوجناملاوداعلا
 قيرولاشرءبسول ةعببطلا ىلعج تامل (ينعملا) # روشف دوج ل دوتسأ ا مسج «مهوأ

 نمدبا م أنف رؤس مولع شر ةليل ىف قلل ا هللانادرو هنالىلسالا همي تاملظف
 الو بلقالب مسجرفاكلا اذكر ثكلا ىلعج رهف ن دقق ءأم طخ نمو ىدتهادقرر3 اكاذ

 هيلع ةيلصالا «تعببط ةرلغلح ورلابل نمالوداسعملا ل هه نم4 بوسنال ر وشغل ل عسل



 ظاكرش ءالملا ل ةنال ئاذواض عارم اقةلاسحمال ناكتف ةيلسالا هترطفوحتو
 أ رونلا شر نم هنلاهاطعآولو (ىنسلا) مي دازغ مم يك مرصع مسرويجه مداد شيم
 لم لاف ضيبلا اوعشو اذا دل, لك ىف هاف رم -ط نيثرملا سم دفوي رمصم مر. ,لءناك لام
 نم ىأ ىوثعمربط لب ْرلا نم فوشي رص.ةداع رم انا ذواورمصءىفالا هي دارخ ه2 .ج رجال
 |رنكسما ؛!رتبفابناذادادعتسساو ايعبطالا دتءاد < هروب شرو ةعيةطا س* ةرثأ

 وقتنا سيسخ خم يف ثليل ول ىو مكيملا
 ابو ءاريطدلي ل باريةح ايبايددلب وه سيل نكس (ىعملا) م« قتنازرفو شنادغ دك
 قاع جررسا اذه د ايبا نين "سم دوبل نم تاودسلا توكسلم لب نا وذ ىلع ةضرملاو ملعلل
 ىديلب ريو هكناز « ىح ىرو نازك قامدادبونإل ىوشمةةوشعالاو وشاعاا ةسق
 ىلع كلفنا تعض كنال مظمالاروتلانملاغوهىذلا كلا ذهب شنتنأ (ىنسملا) م« ىسبنحم
 9 ىونشم و مشل لب ب نمىفا فنلا ءاوهل |تمعشتسا ىعي سيغ
 وجو راسلت ارفنمبدالا يلقاه تلانو (ينبملا) يوتهنغباتةويمىدرزالرب ه ورا
 نارسهلارات نم لدوجور عغرذسا دعب تيري عشيربغ لرغور ذسأ قروتنأر مس

 مءافدردرهايسد شن زئلبد ىواش(بدآلاو هر
 ,نامذلا نولكدو أرانلا نمر سرد هلا/ىدلآ] هم ا تبسدنام نم ىتضءزا تشرك
 .و تبةوساو رمي ولارانلر طاطلا بكتب تفتت يع اينوياذك هماكسا نم
 دشنمك هقارردمدادشوج تاس شهب ىم اينةةرعلاولعلا
 نكل ةدرجلا نالخالا لهو ةعمذلا قالخالا لرتتلا ناله ذل يطع ماوعأ ةبنامث(ىنعلا)
 رغب ىم قاذالاو ىلا نانا نءةرذرادةملنم صن.
 تناوب زتمراسحلاآلا ماقسلا نم رسب ل مرصح (ىنملا) يب ماخوتودن يوم نوثكا ١
 4 ب ىناثت ا عارمصملا ىلا فو رصم ضرملا نيل تشن مات -!1نا ىلع ىف

 مئاصتلا بس ةهمالا نالخالا باصأو ةديجلا ع
 نوشرسغنلا مر ةرثكر م نكلاوجشنيأ ءداب ا هللا نمناحتما بئاهملا اف

 سويا شيوخ هاثكزا قشاع نبا ناساو ردع ول
 أروح فر ذنعلا تشاعلا ىتفاااذه بلط ناس ىفا الد جب زينا ازكفوثع

 ىواثم ةليملا كنا ةقوثمالا مهفو باح !ءارو نمهجولا ىطخم ةليمطلاو سيال اب هتقو عم
 ىتاىل  ةمئاعملاو ليبغنلا باط قات اةيوبحتاب ار ذتعم لاق ثاماكلا هذهةقوثعلا نم قشاعلاعقساال (ىنلا) ينساب في رح يبا و يكممدرك ناغما قشاعتذك او



 ذل
 ىو ةروتسموأ ف طا: ام كنا ىرأ ىح ىيذخازثالخناهمالا قب رطب هتادف
 رو. تاور( نل) جنابع دوممهربخ دشاب ذليل ,تامتما نت متسن اذ ىمه
 اقلام لا الاجراا كابر درك مكناس اسما
 :هطبأ نكلو ىلولاقن ءؤتولدأ ليلا !ىلاعت هللا لاا ذ هلو نيعيلا نيم

 سمت كنال ىنلا) ع .دركيراتسنايز> هشاةوروهشمر
 وعلا دركي را اوفا عايل دارلعر رمش ل حاوزلاعلا

 لشاب ناضمالاو زئاجربفوا

 ناب زودوسر دزور ره نكي
 تال أىنمي ررضلا ةدئلا

 ثكشاةسوا كتماقتسالىفاهتماو "ىف ةةرصنخلا حورلاك دعما
 اذهو ىلاوحأ عج ىفددرتم رجانر لا طوأ لا هّتبالو مقوأ مص” فا لعأالاىلاعمجار

 ٠ تادع هدر درك ناةماارابدنا» ىغ الينا اهحروطا ىفال كرر خالل نكمل ذا.
 تزممملا مهمرهظتىح«ايبنالا اون ضماءاههإلا (ىملا) هتازت رقم ناك زارها
 مدح نأ تمازإل ىو مالسلا مولع ذزر تازملاراوطابءادعالا ثب

 ما(ىدعلا) اي روز ءامدح

 عك واو ت سارا اجا 1 را ىذا قانا يول
 دعا (ىدعلا) 8غ م تينكذا# دا

 نتج نازل ىم هوشعل هوصغ عج ق دارا ىالاوه نداملا
 قر ىببسلا الاذنمر(ىنلا) يي فالراب متزن نا ذازكم درك كدر درخ ىف
 ومر ءاد الا ىلع برعشا 0 .

 حو دمج سيل نطاولاعسبج جدلا أ
 مالكم وتمر د سيالت> رق نركملا فاعلا ب !بآدناك اكيلز



 ل
 د وي مج يصب ب يسوم

 (وملا) عدهم ماركت ٠ ده ىانارثنوح ازال ى رشم قامتلابرعشم
 ىلع: ىءارملا اذه سساضبأأ ثلح الو كنذع نع ملكني واهم كال عشب ال ىفاسل تح
 نمدهاشنا ل ىلا! لون صن دوثنا ضيأ نيعلا كح السن ىماكت تةو ينال ىهيةداهما
 بالا ةيئرم نم ديس لا لا ةرامالا سلا لمت ىأن يعلمنا سبل ىوخ ىلع لتنع
 مدع« نزهارتءرحءار ردم دش ىو ب آلا فاسوالا قده اشا اولو مولا لمأب
 بدالاو ةمرملا قب رطف بدأ الم قيرطلااعطاق تنك ا (ىن#لا) م

 نيعتاز هسا الروض تب ا منش ف لا

 ةرالعلاب اس نمثل شيدر رهتال ع
 يبادجز اإلى م كلاسوقوذىرمرخغالو 0 تر بابا ع

 ىأدعبلا نممالكلا قرسأ (ىدملا] 6 نكمنباَوكبلو نكى هارخ
 لرثلاىأ اذه ىلءفتالنكسلو هيلعفا 3

 هاروغنيادلبآنطمردإلل ىج لاقوتام .رو ةافنوتةةييفوتشس»أ لن وش اعل لم ءالإلادشأ نال
 ايهاذمالكل !ملفاراصت قولا | دج (ىنعملا) يدش دو تبن ناكم|تفك و د2
 تتولا قاضام1 نكمل :سمل اه ذه ةصح نمارا دةماير اللا طساد ه ةمسوالوأ
 ددكز غمو متفك !سرب ف ىوتشم مالكلا ككماالو فير ظ .ةولا نال ىخب اك لوما ناكم ال
 ةصقلا (:اةىأاررتسسللاقأوروشفلا 4 ملا) '> مهدلا :نبا ميناج رك «نيذد

 لاغف ةسغلا ىلا عصر مةسحلا يشرب اروتسماذك قالا ذهيماسأ
 ةقوشعلا رنا 0 ار راسيلنو اروذاعرادع قوشعم تدرك إل

 هتحاب قرني ءافر تم ىلا هثهللاى مدي نم لاحا لك ةرونس شل ةبسسنلابوةرهأ نبل
 ىئارس نا, اني شيب مروا دردلاهريتىا لمح ل ىرشب ةر شمر ماعلا نا ليلو نكم أ امهم
 هذ هو ةيضخ فيد أنثى" الر طش !بايرأ دنع .اوةموسملا ىف(ىنملا) .«ىررا



 كنكءالراهلا لشر ها طاندنءوه
 طيرغتلاناكاملن كسا ةيل ! ةمكح ىضتقما

 دايعلا برم نءسن ءلتلاو لب ذرتستنا (يعلا] يىربىدحز اينو ر ىبارحرت
 يرمالا ناو رودصلا تاذن يلع ىلا .هتهقانا ممتإلا دما نم ةحراخبدالاةهفم دن ئشىال

 |ريغن مع رشلاره اطعم بوفولاوه لبو تامر فعوذولا نمافوخ تاسيشلا بائتجا
 مرات كلب ىوسبدماورف شرخ هانكردمداكز ومآردب زال يرش يأن
 دمح لاعتلا فص بنا ىالزنت اتمدآ كس أ نمناب هعلاو مرا يفر ادم ءالار بدالا
 وتتم اتسغن [انلظانب ر لانأب هئاطخو همرج فرتعاو ةياكشسالاو عضاوتلا ىلا عرمس ا قأ
 مدآ ديسنا ال (يملا) جار راغغتساداتشايايودرب .ه ار رارمالالا» ناد نرحل
 تايصعلا نمر امض: ال لحال ءيلجر ىل_« فقو ٍرارسالالاعهلا نمت: يأرارسالا اع يار
 | راهطا»ام دلار قتلا نع ءاذغت_سالا راهطلاام ملا كرتدرو هلال ةيدوبعل امامنم ىف مانأ

 ىناشاتخاشاهيزا ه تسدن بكارتذكاخرسر و ىوتشم هيلع كحال ةراغتتالا
 أر دسامىلع هم ةرثك ىلا ةراشا بكرتلاب مغلاوتبث مخلا بارت أر يل دق (ينلا) يت
 تنك انابطاناانبرؤي ىراثم نارنءالاعةتاتكن صغ ىلا نصغ نم طم مللاعتاا نءوهن»

 انشأ انلط نير هوب تكلا لب(ينملل) 3س زا ديدبنارا دئاج هكنوح
 ىأفلخو مادقنم ح ورلا نيشراتى أرامل نيرسامللا نمنوكسنل انحروانلرأ

 | رودو ناجوج مهن اهني نار ادبام ديد ىونشم لا مهورفشتا ميلع عامل ل نيدالملا

 مهم دحاو لكدي ف حو راك غنخع نال مدآ انديسعأر(يملا) م ناصعآ ب رهاب
 «شابروم ناملس شيب الهاك ظ ىم 4 نب مكمءاهسلا ىاولمأ ةماظ دبر يم يأ شابيودا
 هذه الر شنالوتح#لا ةرعلا ناولس ماده 'ناودبنت (ينلا) 0 ريدا ارتدفاكعملال

 مودسفلا كلر رفمهتال قوشعملا ما دةرهشتالثلةماهنسالاب اعف ةعطق طا ءشو ةيزرملا

 (ينلا) يتسن مش نوج اردرالالعهو تسي مدكب نمار ما مز إل قول «بأ*
 هنيع لدم لجرأا ظناحالا دبأر ومالا لك يله عجراو يف ديلا ما ءربغ ىلاءس::فال
 يلاحلا اذه يلم فقر المد ان بنان مغتسملاينب رطلا يرتد ةيب عملا ال اردالاب كايلعف

 يرنث» ةريصلاريسب لاممداخال العار ةيدوبعلا مرن ءتباتنأو لاكللا ةيترولءالع
 ةيسرافلا"ابلا مش (هدولاب) مي دوشءدول 1زاب را ىدرع « دوشمدولاب دني زارك اروك



 كل
 اادمم(هدول .) دولا عمربلا صلاخ نم هنو ءاصن سانلا نيب قورعفيطاماعط
 و ىصمىأ هدولابو ايفا صراس ةعصنلا نم هنا انضر نا ىمحالا (ىنمنا) ولاا
 نم هبزرتدت ةرسدالءال امثول ةساجتلا ىلا عري ىمعالا سفن كح تا املا
 ىذه ناس احلا وزارتحالا ىلع نور دب مجنالاليلقمهئم أ طنا عشب رظنلا لهأامأوتاسامغاا
 ىم ىرماةسرتل هدا دعتسا الى اربخ' سا ىف بع أر هىذلاو هديغتةس تلات ر ةعو ريس

 ةهجنمتنأمدآاب (ىعملا) ب سمبلا ىمعاضفلا ءاجاذاثلجاو رظتزار وكىتنوتام دا
 ىمع ءاضقلا*اماذا نكمل مابةلا نملئمرد سب امل رطانربةريسب كا لب ىبعأ تلراظنلا
 طولا مهنم عقبالرمصبلا باص نوكلو ءينيدارأومالكملا قوس ف مدآ انديسوك ذو رصبلا
 (ىنعلا) جءاعدتفا اشتزا انمدكات اكرداشدب هرم ىونثم لاقارمالالا
 د ذم مد[ نءرصبلا باير أل مزال

 اة نبادوخارروك 9 ىر ماودفا ىلع نوكيال مهطوةس نالرعبلا فعن ىلولالا ءاضقلا
 اذه ىمجالا سفتل نكل(ىجعللا) © تسوخو عبط نداتقوا اردرهاك ٠ تسواءارهه

 نعم مرمصبلا نا كس

 يملا (ينملا] عتب
 نمو أ ىنم ٌهحارلا مده هب يف لوك

 نمرل_فعالبلغلا ىعأوهلب اهب تثولت ىلا ة_امغلا
 م نمسا لعبال انعا كئاوداغلاو تانابلا
 ىسكررإإل ىرشم هنرطن لأن مرأ ةسراءاغا ل عيالرأ هيك ىعوأردقلاّسوءاضعلا
 ىل_هرثث د> أ ناو (ىسعلا) 4« ناحازاهدناددوخز مه ٠ راثنوثمدتك ىورب
 هلةرب_سنال السلا نا_حا نم طعيالو «قت نم هلعياضيأ هبيسب رطعتراكسم ىمعالا

 لاعأو ب ستمر لضنو عامر لامىلا اولس واذا ان للا لهأ لاح اذهو احلا ةةيمح ده
 مسفراكن م !مولعال سب امل ءهللانو ركسشبأ هللا ل ضف نماجنانول تال ةينيدوأة وساد

 بحاسىان شور مدحود سر ىرتثم لاقاذلو !أطناىف ريثكت رعي
 5 ايف (ىملا) # ردد سوت سر دام د ارث ره رظن
 كأول نءرثك !كناظذح تأ :ةاموعآ ةثامثلاء-ه

 باقلانيع صو هللا ىلع (ىعملا) ب تو ابج هشوخ سح مثحودزب وهتد
 اموكلا شتلانيءامهخوكعم اه نانرهاظلا نانرعلا ناتاهو !وعذ :!ذاجنالاةعشنوعب يه
 |روالذ فلا فرد هاظلا نينيهلرودلا ذأ جنن باقلا يعول عدا تيليغط ىا نيج هثرخ

 "يأ لعرال ةساسجتلا ف عم

 هذ اج نمةداعو عبط



 بالا نميدار أ رو دصلا ىف تن !بولغل !ىمعت نكلوراصبالا ىمعتالاجانىلاعت دلل لاما |
 ملا لهآ عدامز زا نايعأ نيءهحورهللا سف ناك امو ةريصبلاوىةهلااماو حورلااما
 اهني, نازهراشب ردىا 8 ى ع لاق بول دفا! لدأد اح مصنن عرشرا والان عوسرلاو

 يا دمتي رطلاعاطق فيحاب (ىنعملا) جدناءةسس مناي زري ز هركد
 ناب رج ض راع بيد عسشماك منا ناد ا مو 2

 تارك سد 8 راوهارشوخ دور نو>
 لجرلا طويرم ناك ذا 0 ىنعملا 0
 مالكلانارج ى هولا طا ءذله 7 0
 ىلع ىفرذءاليمت طار سلما ف قب رطلاعاطتنوكن ما
 مابا تيدر كت نأ كيد ةهصقلاءاه

 لس قامورلا + الكلا ناب را ائازاررش قاما نزل نلمالانك اذأاذب
 تريغو تسرد نط» بك ه الددتك ىهتكشا نذ-نبا» ىونثم انادلا ف قرغتلا
 ةرزدمالكلا هال اروسك وفول أن ىفأي مالكتلا اذه بلقاب(ىثعلا) هيا
 لارررضأ | نوكسجب# ره رمال فرس ةدار لمقر را نع حرا

 . قبلا ذأ مالا ىلا نم ىتاولالا ىسؤلاوهر ”ردلا سفنخالاو
 ررمالاع بحل هللا يه تاساك ناف نيثعي_لا نيعقسلا
 دوشهتدسخ ديد ىابزول ©3رشه كشط اواك حرك اردإلل ىوشم ءاطع ضرلا
 للعر نيملا حور مل الع نوكيلبب اهل ان نوكيالارو كمو ةدارتنكيناو ندا (ىهلا)
 حورعرأ باعلا ضي رمنأك نأ اهبرم نيرو: ب روش لهأ تاك كاذكرمبلا
 هن عرس دو+ تك ئازارد ىلإ ىواشم نبعلا
 :الىأ ثار ىلء الد برضتال كراك نمرداب (ينعلا)
 دايو أ مهيؤر ىلع معديأ اوي رش ضرق مها لصح اذا مجان سوغتلا باب راكد لا باب رأ
 ارؤيراصب ألا نوكن نأ بلطت تةع-و ترمسك نان الثإ ىرمكن م ىلا دج وم ناكسنال
 نمو نفل اح بطاسخلا نوكينا ن و 0

 جوعألاراهك
 كد [ءكدرب و تسكشرد مهزاو تسكمشب رامدثك ل ىو الث



 مالا مسي الوعل نانىنشملا يدب
 اناغنأ انااا ةميغن نور شي كلوب لا ص اوما مدك«انبأ نال (ىنعملا) هي دئمد ىلانالطالا
 سولباربصه و وكمت نك ظرعدوخ تحال ىونثم ماي مهو مهمرو نوفرتعب ىأ

 تالا هرهطاو ىلا هته ىلع ل :ءاحضرعا (ىنسعملا) يو رتضمنبعل
 ان لاقو بدالا ءاس أ سيلد تال مثولا هجولا بح (سنيهلف اسياد لئلا
 |روننماو ا + ةكئالا ناب هلبع عمو بارتلا نم فطل 1:11 نا نظم نيط نم هتاخو ران نم

 د2اررركف ور ت9 ىراثن مدآملاو دهسر هللا مأ اوهاطأ لم هةمريخ نمغاولوميرلو
 سيلبالتناكناوبدالا لف (ىنملا) هي شركم عريب ورتضطمو زيتسرد ب شي

 انك بمالاةلةودانعلا نا لاخلا ب هالإ كونا نعلا لغسل بأ ب

 هيلا لشفالولو ىلا هن هللا لاق سانلا لال تاق جوع هاج ىأر الذ ةدرواربهشتو ةنمل سلدال

 ىوتشم ملء عميس هللاوء اشي نم كن .ِ ةواذبأ دحأ نم يستمر امم ترويع

 لاذر(ىملا) 6 ىزغ رترو مليك نوميوه تيما رت "هه ىزهتمرب ميم ز ١
 ةرمثم ل -و هيلع هللا لس هلا لو بر نم وأ

 ةمملا نيغلا مشب زشوقس رعلابوذ ينععروت ا ىلع
 /ا تسارفن زم نحن ديسنآ كيل 9 ىوتثم تامماخئاودانلا ةوعب

 هجولا اذهل اقر ةزهتم بلملامنحلا قدس الا ذ نك (ىنملا] هك تساردك ديو كش دوخ
 لج نمءاع هللاىغر كردأف بذاك هجوا الهام لو -رلا لح لاقو اقدسالا لوتياله#فن
 الا بوبا بزاج ن «نوبلطيال مناي و اشعال يلعن انهو لوح وأ كر ديو هةدسص لورا

 "ارق (ىعملا) ىكيراي نورج مهنافماو ىنمزك اركز ناوج مهتد سيرك
 يكمل اغم؛,نانالاو وهال سو نرجيسو نا هب لي مو "فور 5

 هتقوشعللاقوأ 0 .نءينش ع باطخا هو مظم هنأ دب

 هنم نصار هةوشعم نقم اذا ىلاعت هفيتشاعلا هدارم نكسلو كناستما اذ ىدارم

 ى ههجوهللاءركا ديل دوو نآتذك » لافاذولو بدالاءاسأ دفق هدابع صاوخ نما

 ناءللاربما كشك باوجوزادلا اردوخ ثلشو 6 نيارسزا قح ىلظفاسربىرا دداسةعارك



 ف

 هذ هللا يذرو ءجو هلل رك مل ىدوهل لاذ لوق نار ىلا ده جباروا ههيبو لا ءرك ىلع
 قا مكى لع امالا لوقو رصقلا اذهسأر نمل نمر ىلاصتمنلا بالام ىلتدقعا نا
 عيونك ادخإ ةزوك , دوللي ىزو رتنك اراضن مط ىم باولباهههجو
 ىلاعتهقا يظعتنعالذاه ةوكلدونعلا الاذو هنعهفاىشر ىضترلل دول :ءلاثاموي (ىنلا)
 قئاوار وح ظفح هو. دما. سب ىرصفو ىلب رسر إو ىوتنم الزفمم تناضمالا ىأر
 لالا كاذقرتاءاب ولعا !دئازرصقإ هنو مس سأر ىلع تنك اذا (ىنمملا) ه«يدنضرمما
 اذه سأر. لمدوكنا لما لنور ,«لاوثسا نهوقكسأ ظصدغتهمو اوشن
 تنك ىع ههجو دنا عكماجأف هيلع دفعصر اذةاوو نلسا ظذح ىلعاعل طم نوكسنرصقا
 ظرف لامة هلا رمن لاقو (ىن-هلا) هي ىنمو ىلفطزارام يس ا ىنفو ثظيؤحوا رك

 اذا اذهب ركلارناتمالا 0
 ءايلا نموانأىنعمب 3 ف ايسراننأ اذاامأو اس ره ىنم ظفلاناك

 ىلا ءةوهلب ضرالاو تأ اوهسلا ىف رذلاغش»

  ىح ظفص نك ىداقعا ٠ مازييهوكفارنلا ١
 طف ىل_ءدقتعاو مطسلا نم

 دافتعارو رتناشا !يمددركا م رامرل انفتح تيشتاءاةىمحلا
 ارو. ناك ام دعم اهم ١" نركسو ىن-> (ىملا) (ونناهراببوخ
 تذثكش ريما سن 51 ىو !” رعاه اكل رك تهرب, ف بطلا ىرقل ا كداتمار
 نينمّوماربمأ دعب (ينسملا) هك تارج نب زشناجددرك ذا « وينك ش اخ
 اذل_هىدوولا نم عقصا (ىل ههحوفّللا
 نانا نانملالاباذعلابك حور نه ليتح أ نهر يعج فاكلارسكم ورك حور
 ىونثم ةكلتلا ىلا مكي يأن اوقلنالو ىلا تهمل لاق هينامبالا مدع نم أخي ىلاعتهنلا
 دب يمارس نم (ىندهملا) مالي از درك شب شيام خاباكار هدم مدرك ف

 ثا! ءرهزك ارم دنبإو ىونثم هالسشاالا نمىلاسهن ءرما :ناصضتمالاب ق أي نأ
 ريكس ةردق نوكي تمد علا (ىنسلا) 6 لركميكى ادنك قحنامطما و

 0 النو ذاب ىنحأب ىلا نت عنا

 لع مشن هازل وئالداقمالا 0 ا ا زو



 غل
 ديان ارامامتان ىوتم العن _حأ مكي أ مكول بيل ىلاعت هلو ىو ىلع هدعل سمنت
 نما انايم ادن انلىريىتح (ىنسعملا) يي رارسردهديمعزا مب راد هج راكشا
 ىلد مسهاك اولاق مك« رب تسلأ هدابعل لا زالا و ىلا عت هلا لاتاكفانرس و كلغ د بة ىأ
 ناطيشل ا نتماىل اعتهللاو. لطبلا نموها زان وروظيل ناتمالا ىلا ابندلا ىفاوس اذا

 نافعا م انكار زح تفكمدكعيجإل ىونث» هس ةئابخثرهظو ىأف مدآلدوصحلاب
 ًأليفناو مرجلا ىفك تتساانأ برايز ملل مد[لاةزهادبأ (ىندلا) يي اطخو مرجني رد مدرك
 ةادأ ارت ظملاناىلعنب رسامللا نمنوكستل انحرتوانلرهغت )ناو لاة لب ىتمرد_سىذلا
 نيالاجمد ثااركءا « ارزل تباع زيسبانإلا ىواثم ىفاذلا عارسملل ةفورص باطلا
 الهلا ءكلافونزملار ولأ ليل >ةءاهتو ةياغئرأ ىت-لديلو (ىنعملا) جارك
 ىرتشم ه.الاىيليالو ىلاعت مالا ناتمالا لا نوكيال ىأ عدي نياو نوكي ن ل ناسحمالا

 كاتمنال (ينعلا) يرتب وت انك أ ترادع تس
 نال بئذلا نم يفأ لرد عف شي و ثنلاوةرودكلا هئاز ط

 كتارفاراهكدا» ىواثم ةسبقلا هذه ء ةمحلاو تاعأ ١
 فس فر ىلاعتهللا كلاذو (ىندللا) ييداخمإ ارواندرك ىادعون « تاما

 اهلا يأو ىلا عت هللا ناسمتما نم ءلعتئثيأ يلا [وماجنو د عربشب ءاسعسلا عفر ىأ ابلا#

 كنان ك اردرخناةم١ و ارريخوزتشوت يستاهل ى اإل ىوم ناغمالل كلدادعتسا
 قشاعلاكر ذل! نومادعب و ملين نم 5
 قىدركوحدرخ ناهتماإو ىوش» لد ا .«نوتماوه هن ندعم روك نما
 تءلطاو كف: تتملا انهاشا |! (ىنملا) « ناركيدنا ةماز فك غراف# نالفىا
 ىو ىلع كل_فنحال ساي لغتشتو لربغناسقما نمغرغثةرو رسغاابثلب ويه عمم ج ىلع
 سب ه» ةنادركش دكىب_ادب دوج ىوتثم سانلا بويعن عه ويههتلغ ثنا ىبوط
 تءيلهأ كنا لمتد ركسة حل سفن نأ ملعت لنا اا (ىنللا) يةناركشل هاك قادب
 3 لاق ال_خالاب اهي زتو ىماعملا بانت ا.ثكلهن نتمنا أ هقئالوركسلا
 رف ىلءةباثعلاو فطالاره نيمو لنا ةرهوج
 ىلع ةفوقومريغ لنا ذا معاذ املا اذه تلعاذان ىوألا ىحة:لاناف ىوهلا نم سفتلا
 (ىنلا) ياك رن ىركشو هلاك ىناحتء انادي رس ىوتشم ناستمالا
 نس الا ةثال نكت ناف بدسريغ نمو لحرب نماركس ليل لرب, تاه ها الب هلالا نا عاق
 لاف ل ملا ن->و قلما ذي ةةركمسلاكتماك نافىعسامالا نا _:الل سيلتأو لاق هنالثليلا
 م ءاكيايردتدتسر فن ىوس ترج هاشم عزا ناتماىبتادينياوو ىع لال
 د اااا770707070 بسلا

 (الا)

 ةماالؤأ رمصلاوريتا ل هتالنءاب (ىنءلا) عار ريغ
 بدك لاه 0

 سو * دإ



 المتر ةرادصللاةئالو ه رسال اح نوكت ال ناطا سلا له نمن اسما الب اذه لما
 كت داس ىلاعت هلعىف تاك ن ا ىأ كبس امنا يع اري رب لاعنلا فصفاتاسربال الويل
 مادؤتسالا ةلزخع فرمصت هناسقتما نا عار مةمكشو هلع يشتم ىلع ةداعلا بابسأب ا:هىأت
 نايمرد« نيك رددتكما لداع ميه ىوتثم انرصت تلم ناطاسلا اهتم ىلع بلاط ال
 هول حارتسسم طوق ىلا غلا يملا دما لقاع ىريزهادبا (ينسعملا] هيديج ريحا راسم
 , ,مرانلا ىلا هتموت لريال ىف عنو هناصس لاو ةساوقلاب

 قيرطلا كري .جشلا الا ذوزيش (ىنعملا] 4 تسيرخو ا درك ناتما ىدي صال
 ىونثم هش نامقم! نع ضارعالاديرآلمزاللانال ملا دئاز راحو فدي رمهنكم انا
 2 نا عني بكأن نم يدرك يهب اررد فكرك شئاغما»
 لريتلاىلازسب ةالن اشم ننانشم كتان ديغلا عدم 1 رطااونبالا ف
 .هنهربوا «شافونا,رعدوشت اهجو تأرح ف ىمك راع هررشع حرب
 سائلا نيارمشتتموايشافو عنا ذواتاب ردا وحولت أرحل« كناقمانم (ىنعلا)
 ديخس رذدياس رك لف ىوتشم شينلاو ناهتمالا لاذ نمايشافو اناب رعدوكي ىتءجشلاو
 ةرذلاتباط نا ىأر با نزول ةرذلا نياق ا(ينعنا) مقا اوزاز كدازدرور ءارعوك
 سايقز' درك 3 ىو ةعطق /ز طيار انس ةرألا نازي ءىتنان قزق لسيما ةنزاوم
 لرادنت ديرما. لايق نمو (ىتسعلا) ييدتكطتو زار دار وءدرم و دنئاو زارتون
 لعانازيع لرادتر هسايت نم هش نهعن] بميت كارلا هللا "فو لح انايمرهاظتو

 اردرخ ىو زارت م © درغ نازيعوأ دعك 00 م هلاو أو بلا
 لققعلا نازيم قزم هللا ىلو دع س ايفل او ل ذهل نازيم يف عسرالهللا ”ىونا انو( ىنعلا) رد دردربأ
 ىلءردشبال سايقلاو لةعلا نال ساب ول ةعلالعتالةاسر :- هللا ”ىلوناف ساءةلاو
 نادفرصت نوح مهناهماإإا ىوتثم بدأ و تكساوكم|ةمادها زو امن لولا : طاحأ
 هنا لع اىلاهت هنناوح ىف عقارا نلن اهتماو( (ىسعلا )6 وي ىهاش نان فرسنوت .«ررد
 ىلع ة دوك .بدصقالو يبا رس كناهما ينعي هفريصتكه م ىف

 تفرض: ىأ شوفت الثم( دلل )الت ارعش 1
 ١فرم هل | ىلع شومتال اردت الى[ نادت الار ءالشإ رجال ضاع

 ىر ربدآ شامت مهاك ىفوديدب
 موأوأ شمنلا ىلو ءيصس ملأ شاقتتا
 شةةلارثأ ذك شامنلا نم شهلا



 هوا

 مالفأب ىناعملاو روصلاومدابعرو ىلا ه:هللاك شافتلا عئصرتأ ششمتلا نان شامنا نم
 3 هلك كلذ يف ديعلل زخدالفرانضر "اشي امغيك اهعأكنبامر و هب واهرؤ هب ةردقلا
 ب » تسيكت رو نبادوخدشاب ردق جاو ىونم هلاءاثينأ الا نؤاشنامو ىلاعت
 مافاد تركيات رش دجو تلا ةروسلا ءذه(ىسمملا) )4«تبب و لعرددك !عروس
 سوكم ::اثلا نايعالانان 00 ىلاعتهَّللازع ف يع ىئلارإ سلا كلن

 قوجننا 1ناةسوسو» ىوتشم ئشالك هللا لعل ةبسنلا,تادوح وم اهذهر

 ةسوسو ناضمالا اذه كأم 0 مت دزندركو دماك نا ددب

 ايسناكيأ كفنءبرشر عينت كانأهلالها هتسوسوتنأوأ كلرماخ عر طخو

 م دومترذلا [ردودرك ادخاب و دو زدو زئديد ساوسونينح وح إو ىوشملتواغشل
 ا ةدوهسلا ىف حو او .-رتةلاحوار وفةسوسوا ذك تبر لنا ا (ىسعملا)
 لاقو نوعرف مولع بضغفى دوم بريان اولا ةسوسو مهرصعارأرال نوعرف ةرصم تاعف
 ذالاولات مكلج أو كيدي نءطمال
 : جذب ندبد درك تا لع مهبل ىلع وعرف
 قال ناورالش زا نكتار كه دعس: هييداحمأ نيتلمهملا هارئاو لادم عمت اردو
 براي لو حنو باو ىراملا كنتيعماموك 6 الغرب (ىعلار يك ناكنيزهتاهراو رتادخ
 تكاناقزتنآ لج 1 اذهب بىصاخ

 مد مالسل اهي 0 لاق
 مالسلا هياهدواددصقو بزيرم لاو ىسةالادصملا ةساناس ىف اذه دصممن [ىأب رب

 دماربث وحال ىم كيلمدرب-6هدارممتا نكملو ناولسا: هس ربق يصقالا صماء اني
 انديسل بولا مزعلا فأل ( (ىعلل) مدتب ىمئادعدزاسك

 | قم شدرك يحول ىع رطب ىصمالا دوهسما يب نأب هم ءزعىرف ىأدسقا
 ةهارقلرثادوادىلالاعتهللا حأ (ىنعلا) ناك« نبا 1

 الدب سم أيالناكما!ذدهنال الر طا نمركسفلا اذسهرفراو

 هن رزكى ا ىرآربىهقادهسم و نازناكنآ امربدغتردتسنإل ىم تو زع»
 نيا نأ ىلع هر وظتو ىمتالا دوعجملا لس ىبئرا .انهعإ تنال انريمصتل سيلدا (

 .٠ , زارىانادىاثيسبج مرج تنك 1 9 ىناثلأب !عارصلا ىلا فو ,رصمةراشالا مسا اردو



 ٍ عسا )4 زاسماردهسم كيفك اما
 اهنرخوت ىرج قيشفك ]ف ىوتشم دعما نيتال لا ار دنىنتتوكيام ىرج سلا لاهاي لا
 ثنا مالسلاا هيلع دوا ذل ايي ىلا هت قملا لات( ىدملا) 6 در ن دركي نانولظم نوح «ءدرك

 | تأ كل مرج الملا نوكيف باطل نوكتتنا ىنكمي
 مدمهل ىأ سن
 ب ١ ننال رملا)4

 تاظفرىسدوخ و ىرتشم ريثك سانأ ل يتاك نو سةفاطل نم كاذو ادم لئوصا
 | نسانال ع قوو وسو عب هذرباكع د (ىدملا) م ونزاو ريناجبوخ قاد هرب هوثراوآرب
 تذك ف ىم مالكتلا اذهىلامتهنلا نمعمساسل حاو رالاربط فيلا تلوم ىلع الالم
 نب ولغم[أ لاق (ىدهملا) يون تسدزأ دوب هتسن رب نع نس 3

 :ىفو :.براذلاءابلا

 ها شيول فءرهك ىفإل ىرتث. رايثخا الب انك ى تح انلم بلغ
 | ناطالابواغمنكيرلأ ةعيةلا فو (مجلت] !ميدوبمودعملاكب ولغم اك ىف »و دول مواسم
 ”[عقوام لج ةةي ملا فو ري رماثلإ ات بالاو مزار علاكب ولغلا نكت أواموح م ةاربحو
 بول ءنباتنك 3 ىم مودعم هلال ويسرع رذعموشاعااوثلنر دفر كامو كل خطا
 أبين 2 ذب ريع «زك ثسيءو دعم
 ايةءالار ةبسنلاربفا وهو مرد_ءسبولغملا اذه

 99 ىونشم ىنعلا اذ_ماونميأ اةلطدامودم+

 .ءانةلا ىفهل ميلا ىف و نانو مود«

 هريدي عاورالاةلج (يعلا) # تسوارت ,مجابشا لج .ه تسرارب ةردعاورا

 حاورالا ف جوودعملا الا لوقترأ هتردق مهسف اظيأ حا شالا ل_حومف رصاوىلاعت
 + هال نر دق مهمىف حابشالا لجو ومسار واظموت منال فرضاو مريبد
 سياءا3_عالةبستلاب و4 بولغمر هللة سنا ما .ودهءوهق 1ىلاصت للاب ره لارا

 فرهت هللا



 هع

 الو راتةعدكسلب رطضم تسينه تام فطلر دنا بول ةمواهكسنا ف ىرشم اطويرم
 ”الولاو ةيحلار اف لبارطضم سيل هقرغت هو اصركر !::طابولغم وهىذلا (ينلا)

 ةردقلا تال نعاذهر ىلا.هتهقراتةعرب هبنابجل اراتخمسبل ىءيهنوبعو محى وق ىلع
 لأ (ىنلا) جدقتقما هني ادرك شرابتخاك ى دوغ تسناراينخاى هلم كوتش
 ريا 'نوكيناياذ_هوهر ايت الا فطلأوءاهنام

 ءاوثيمر 'تيمرامو ىلا.عن هللا لاق ضنارا لاس
 58 كارلو ردت الز كرا ةشيئأ لا الفار
 ءءزاوتوارغكىئ شكرك هىشاج ىدوبنار ى رابتخا

 ا نوكبالءالومءاشراديفم نكي
 ذواتذاو تسنب رشركو هم-ةاركن اهجردإل ىونش» هالرم مال قاذ رايتخا
 وهلا ىنعي وحماة ذاع رف اهتذهتي رثوأ ةمغل ابنا فتاك انين (ىءملا) متت ةلوحم
 ناط,ثلا نب رق أينالا ب نانةبوندلا ذئاذالا كراثالا اهموغبالو ةيناسفتلا نئاذالا لأ

 نع ديعب نحرلا*أ فترات 10 نول أل ناب :

 ةذالا كل سام ناكو 0 ا

 دلل بلاط ن اف: ةذللا ماودي عل صحو لسو اهلاكرت سد تاذالا 0
 الا كرات ةالا ىلا

 "لعلاوةوخا كو؛ءرئااامناح رثإل لا
 ناب زا رك مهلعوا :بنىلءىلامثهللاىلس «اينثالارئاسو ناولسودواددانش اهم
 2 ,اهناغكليدك تضداعتا ثمالعنبا اودشأ بث سرد :مهناما ىوثركمت 2

 نيب قرغلال دئامنماةراوبدألب ودوش ناري و مقك نإ
 0 يئتاس اذه

 ةدحاوسمثك ءالعلاوهو في رشا ثيدخلاح رشو رك“ ا ا
 رث مكملعل هللا اومتاو مكيوخأ نيباوطصأف ةمب ركتسعلا ةيكالل قفاوملا
 /ءىل عت هللا ىلصما نالار و ناهلسدواةداسغا



 ةرلأ نم انإب تيرخ نا ىهود !هخالا ةءالع ةلاحل !ءذهواديعت ”ىن لن اجا دبأ نوكيا
 ةدحاو ةيقح مخوكلو داحتلالا ةمالعاضيأاذهو طئاس تبث, الو ثوببلا كلت عج بردت
 دحاو لعتركننا نان مل ةردلا ماج ال ف هرنمدحأ نين قرغنال اتاني ماشأ

 انئةيقضو ةراشالا هبفكست لق اءلاو ةليضغلا ةوج نم تاغ هلا ىف تو افنماوب
 ارد مممليل ه رثرو زود هج ديانربء رك لب ىونشم الناغ نكست زاده
 لص الى مقالا دعسملا ناك لودو ادايدوادانديل ىلاعت هه لاق (ىنسعملا) كي رتز ريدرارب

 .ىاتسنةدركراةدرك لف ىم كلنبا ترامس ىفأب ودرب كسا كايعمو
 نزغالدا]عوك0هفره هعوْلانا لذ يكحاي كللار (ىعلا) يه ميدةنادىلاصتا رن انموث»
 مسج يت اما ةليلدو دعم نان مل ىوتشمنا الاذومانئالا داضاكميدقلاصتانينمؤال
 نك نيدو د_ءمرهاظلا بع نونمؤااناكولو (ىن-كلا) قداح كدودعم ناش
 .ةيلا لعو نافرعلا نع ةب[:ك دحاو مهعيج ن اجا ىنعملا بسحب
 دوذمممههسج ةروصلا بس تاك تامولءا ,نمدا دعتلاو ةدهم لمسعلاو
 ةددعتمنيعالاو عرعْلاراسبالاروبر ععشلاروتك ةدحاو م_هحاورأ ةقيفطارابتءابو
 راكرد ناجو مهفرب غ9 ىو + ةوخ انو مو نا يلعن هلوذ نم لع ازابتماالدحاو رونلاو
 أرشبلا ف امهن اذذللاحورلاو موذلا لا( كلا) يت كب سركي دناجو لةعارىدآ «تسرخر
 ريغ ميفنادوجوللا حورلاو موذلاو ىدالا نارا نيدوسو اا ورلاو م-هةلاريغريماو
 تاسنالاع ورني,ن المو معلا قلق ميل ءانل : يذف ؟يوكمل د امغالا وعي ىلولا ؤنيدو>وملا

 سح امه ل باسو ر رالقعا بل ناويملا ىف امه تاذال اح ورلاو مهن و اربذك
 ناغيطاناالاىف حو راو مهما نالت اسنالا ىفاك اههسل ”ىنام-جع و رو قاوبح
 يناينالانبا ذك ىفا_فالاحورلاو مها! نم ىناو اسعار حورلا تكن ناغيرشو
 انرنناسنالاوناويحلا نيب نااكتف ءاالتقولاوبأ مخاللكللالمعو ف امنالاحورلا ن»

 دقني ىعيبطلا لدعلاو يفاورألا حو رلانالوقرق ءايلوالاو ءايبتالاوناسسأ
 انكام لهنوأ عوسنانكول وقبر انلالهأ نعانب رانا ىكحو ري ئشىال

 (ىنلا) عددا فو ردفاجث ده « ىدآ لقعو ناجريغزابإل كم رمل باصأ ىف
 ءافملا قأ سفالاوهو مدلاىلاةيونمرقعو حو ريولا فى دآلا عوج و رربغد»
 ماوه حو رك تسيل ةغب رشرةزي ع حو ره ايلوالاوءابالا نم بوب :اىأ

 دانالا ةمج نم ىفدأ امهر ىدآلا لقعو مهف
 نيارعوت « داتا درادنى فاو ح ناج إب ىم ءافولاو*ةصالنبب وسنملاىلولاح رول 3م نم
 حورنمداتالااذهبلطنالوا داحتا لستالناوطا حو ر(ينعملا) يدابح ور زادادتا



 انهاالف ءارهلا نمّسملخ ب رونلا نءقلخت م ناوبحلا حو رذال هاوهلا
 رارابدشكر و » ةآريسددركن: نيا دروشرك ل ىوثمتبباااذه
 ةعقئاب الازيسخ يناربطاح ورلاةب:سمىرهىذلا اذه لك آنآ (ىنملا)

 هشتمىفوهىذاا لاذ ةسيظ عدم ثدىأر و ال_.قئال_ح بضم تاو هدنمعسسشنالو
 نكسسولو ىناطل ناورملانءىلعأ ازلكو لو ىوهباب رأ مسمنوكلا داضالا مدعي ال

 موني مح ارمال مهنوكسل ىفاوومطلا حو رلاب توخصنمم مالي الك «ايلوالاوءايدنالا ىلا ةبسنلاب
 لب (ىعملا) يي وا كلري هني وج دريم ->زا 8 واثل امرا دنكى داشنبا كدب ل

 هنمعنىأ هتكرب قربا توعهدح نمو صخشلالاذتوءنمارو رسم توكبص خلا اذه

 ناكسوناكر كن اج ىوتشم لماححلا مهنءداسالار ٌرمْنب ف بكف تاودوهتزعوهتردتو
 بالكلاحوروبأثالاعور(ىدلا] «تءادخ ااجدقم «تساد- كي ره

 دسأامأو فاورلاداحتالا م دعا نان الا نما ا نما ذكى رخالا نم ةدبع املك

 نه م.!نمدا تاب نك جوى ةددقم مهحاو رأءابلوالاوءانالا نم ىلاعت هللا
 تيناومسالا بس مهحاورأ أمم تاناثأ ن كيل (ىنعلا) «مسشبا

 ,* بائذملا غب مل اق اوم عمم ا ع ءاذنب

 ولك اذا لاقنل باوجاذهو رثكسْمأو
 انحاو رأرؤتاللاةةممجلا

 ميهارباو ىطصدو دودج

 ىوتثمال مدرفرهوجوظي:رؤتاذلا ةةيقحرابءابقالاو مهماسجأ نيعتل ىسعو ىنومو
 اروهل شم (ىنعلا) يب اان نه: تين دويدص ٠ اسديشزرخرو ميهؤل

 ارونتويبلا نكمل ةبتلاب نكس درفرهو>و طيس رويمتاذدح قو هءاهسلا سعما

 (ئنعلا) يداي ااراوب دون ىريكرب هك نوح » ناشراؤناءمهدشا, بكيل ىرش ده تما

 تاطيد تعا اذا ذك طسولان م ايئاسملا عنرئاملاد_اونوكي اهراونأ مب حنكلا

 أب ةءلارونلا مهلاكسشا تلازاذانهايدتالااذكحاورالاتدغغا حابشالا تعفترا ىأن دبالا
 اناراهنابدنامثنوجإلب ىم طيسبلا درغلارهوحلاوهو لالا مول اطاوعجر ةءاوبغ

 | ىهو اوفدعت: ساسأ الو ةدعاق او رالا ملال( (ىنعلا) يءدحاو سفن

 قرن 8ىونلم ةدحاو سفتكنوننؤللا دوك, اهنع حاورالا ل>رثولقنتو مرتان
 لاقل اذله نم نكمل (ىندملا يللا مدشابن بالم دومنهكنازو لاةءنيزدبا تا

 العيش انالالاثمنوكي ل مال من المالكلا ا ذهنالثالاكشاو قرف أي ان روك نما



 سس( راسا ذقن ضان » ريش س طش دوب دح ىا ترق لى الثم ىشبذبأك
 5 نوكي ىدير و +! مدكنباصخشلا ا. ءاذ حالو رف نوكس عسبسلاتاذو صخم
 جو لكن ما دسأ دسالابىهيسلا للا نوكيالىأ ةريثك ق ورق ذسالا ند وعبحلا للا
 ىالاث,تقورودشلبل# ىونشم 2 ةعامشلا فءماشي لبا

 و ب نكن (ىنكا) 6 ركن ىزامناج ىورزاداشاهرظ شرخ
 !هللادس] نانداتاللرظن اورالا ةيعالمهجو نءليثفلاو
 وسما ىلع ريك لاكش الارقرثلاوةر ورضال لبقلا ةدعاق نا ةعاجتلا ريف عبلا
 2لاثمرخ را دناك ا ىء صفانو هف + ثينأ ىلا مىأ ل فعلا رع ةجراخديحوتلا ةئسم
 أعلا لاس ناكرمالارخ؟ يلا الذ( ىنعلا) يدودح هل جردرش .لئتسن « دوب

 دفع ىونثم لاو -الاودو دأعا عج يف عييسلا ل ءءوهسيلو عييسلاكةءامعلا

 ارمقما .جالارسلا هذه( ىنعملا) جار م عاغاو وتمكن ارسنيادرادنى دهن
 ةد_ظمةر وصالو شفنالةعببطلا تيد ىف لومي هنأك اين لا ىهو ةعيبطلا تيبارسلابدارأو

 تطل لايخو ةرثك ماء هلال اذا دبحوتلاو ةيقرقملا ةدحولل
 رولا يغرةددولارسهنملعتاهئالا بارو صتو الث كار وطأ دس ى-اينالا هذه

 هي مااردرخ فارحا» ء مرو دوال اشم مهو ىج نيلباك اهمها
 ةرمخلا نم لعل ىرتشا دع ىتح مهنتل اوزتياتستلا درك أ منا لان يقاذيأ (ينعلا)
  ناصمتلا ىءولذعالمب هلت ىلا لا هللو ءالؤ آل! ىءراكاالا الا «لع فقبال داعغالارسس ناذ

 [روشبانو دنت ىىغارج هناغرم بشلل كم لها ىف را الا
 لا ذر وب بم-؛ىتح ام اب همتدي لك ىف نوعشإ اليل السم (ىتاعملا) يد نهرو تلظز نا

 نم نو لذ ذل محلا ىف نكساو سما مهروننك هنو روت الة ةلظلا نم نوصلخ حابمملا
 نوعض ماخصلا نما 0 3ك

 0 لاثلا اذ_مرسي فيكف لقعبالة»

 ذودرونكحو رلاو بلغلاو حايسلاك
 فابعلا صلو حايشلارب وفى تلغو ةقيف سعت ءاطاذاانأ بايسالاوتآلآلا نع
 بابسالاهذ-هت جاتمال درنرهوحو طب د رزيسعُتلا نال تافيلكتلاو دورغا! نم



 تلا ىاولا يملا: قامو .تالآلاوةاجزلاو ةليتغلا ىلا حابصملا

 0 5-5 0 اك راوونتلا اس لعن هلع تس

 0 . عدول
 لاك لكس أالو موتالب سف: بق هذ لش بالج ابصملا ياء وهىذملا

 ,1!تقوىأ اذا مونلاولك الاب <الاسضب أن دبلا اذهوتي زالو

 مأذو فرهرا شو روزبتت « اةيدومشنفو رولي فو ىوتشثم لجالالواس شع
 : يتقالب هلتابثالو «اةبالندبلاحابصم, (ىنعلا)
 |ةيناهملا: ابا اباذهإرتغت نوديم منو ت مثلنا ىلاءتهثلا لاف ءانرالوماةبالثي لاو

 ازررك يزدوج «تسوجال مشا يامر زيان ىو ةيقابلاة املا مرسسمتالىتح

 هرؤيو ندبلا حاب هءىدر* اثغل اوتوملا كال ءرويزقعانال (ىنعلا) « تسوا لمهن شور

 لع قولو لول عما ار نروتاةه لالي لب تيزلاوليتفلا بيس مئاد

 الوةعاسنو رخأتلبال مهل [ءابيلذاه و انفو توي ىلا ,اهنلا نان ىف يكو لواعمالو

 ىلع هةةوشل فب :هدءابمئارودال اوشا الرج العلاالَو بي لاالوةلعلاد 2:

 ةشامس بلا ساوملا يفاوبألا حورلااذك نالئاز اهو لب

 ةروصلا فوهتدحو
 ناف ىنملا اذ_ولن مهتم لئلا اذهب

 هترامموةلظلا نمهر وم ل

 امس ارت كلاطما مرج ال تاطاءارو

 لازسملاطاذاتباطال وزب تقوم

 جيسملطبل ةيدويلاوةنكسللاو هر ةلايربصاو ترملا خأ مونا نأ رامات م4 ان

 كابس جلى ةداعس لربصوارسب لرد نوكيف ىلثلا سمثثبلم علطي لل لحالا

 كيلا سح نه (ينعللا) «تسالرشحز ور رون شيد كذاز 2. تاغ مهىورش

 ناو سحررنإل ىونش» مدهتمىأ الو ودمريشملا مويءايضو رؤيدنع هنالءاةيالياشيأ هتامخ
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 ةنودعم تاساسحالا عيبج نكستاو (ىنعلا) اكن وجالو ىف ىلك تسين و امنلياياب
 ةيلافةيلكلابت ل ةتاثاااننا علوان ايهاموانةئ اح ىأ انئاآحاو رآو سا اووف ,.نكلا
 و 0 ةياكللاب شئا شل اوتانا, ةلاوح ل .ةمدعتمو

 عامشزاةوحالج ٠ 0 هراتسدنتامثاا ٠ ىونشم تانايثلا لثم قي م دعتلالو
 امشى م نرممت مهلجرمشلاو مهتلأك انمانآح او رأو انس رؤي نكلو (ىثعلا) ييبانق

 سبل نكلو بولخ ارتأت بلاغا نا ىلع نيدوجومةقيحلا قاؤك ولو ةسهيقللا سعت
 ,] تنكس كا عول ط لبق نال اضخناما دما م_هرمم
 تنا مخ الوبه بس مها ديغمسمشلا زانوكلو مهدأ دعا
 لكلا تدق هزملا قارغا 3 اوبأةرثكل سما اعولط دع ترسم
 اذكرملاالارسلا ذه ىلع علاسبالو ردهلاىفاايعأ دوجو عمرصلا ىفتارطقلا قارغتساكو

 قزح لاما ذه نكساوةب وهلا سعت عاش سكعىلا ةبسنلا,انحاورأر وو انئيرد

 ديآرهنوح»دركو « كبك مخزدردو زوس كد انغك  ىء رخ لب“
 ١ لادل عني(درد ارسل نيسإ ذك ىدع (نانت

 ىف رم ظنا( !ءل1)ةبحلا( را ام)ثو لامس الاف اني لا عشب لبيك ل يرشلا ىنعم(مخنزإ

 !1ة با قنات يك ثوغربلا لك !محووعسل اذك (ينملا)

 رثأتم كيلا ةبحلا"ىلبقو كل يلي غد د دع تفأَعَعْس آر قا. ءرثأ نال اض نام دع سبل

 تارهاروم كتانغآ ل ظىر دي لاس ثرغربلاةهف مدنا ةركل ةيمل غفت نال
 «املاوف طنتاررعاذك (يتعملا) تن

 «فاءءشانرا درس ا نكي ىع مهق فو ربل برخ
 هنوك- الريال املا نمهسأر وقرب ال هف لقا ةسرف دل اناوط ءيلعر لالا (ىنعلا)

 ىتح ةدحولا ىف كنوع ديالف ةيرسشنلا ساوأ ارمدان
 حرك ذبآ اطووتثم الذم يرتسنت شاع لوغع ىعيغتنقولا لاف ة رقما سعت لات
 رك ةروجزلاو قع ارك ذهاملا( ىنعلا) ) جنالا نيو «الخ دات .ه ٠ نآمزنءار وزو

 ىلاعتهللارك ةءاجرغتش

 نانو

 عاشر [نمرهاظلان ا .اكملاو نامزلا نبا ةعببطا
 تاسرالائاسو صرح ااهنعأتفي ىلا ري لا



 افنثل
 ب ب ب ب ب بيبي بنححببييببببب

 روخن مدل ىونثم ماودلا ىلع هع اطورلادن هئلاركذبالا نامزالا لو هذ بت1سمنمومضنأ
 بلادها تنأاضيأ (ىدعلا) ينوكساوسو ركفزا ىهرات ه نكربصو رك ذبآرد
 علي كارسيبالوسغنلا ظفعالا انا فورا كارسيال ةالوساو ركل اموؤالقن
 بايرأ ض عب د_:هرهاك هئلاركذب سفنك |سيد عم ةءاطلا ماودبالاركذلاءامىفس غثاا
 ,اضهسا هل ابمهش اركب للا نال ةعيبطلا ىغنةمنعثلغنعئمتو بولغلا
 ,ةينامزلا ثداوا ,اارم انزام» نالانيمدعلا ل ساوسو و كلركسف نموخنل الجو
 ايئاهلا بح سرا سو كرو هللا ىوسامرك فار صالطارسيال رهو مشل ةنكمألا
 الاذدعب( ىلا حباب انرس تلج ىربكىرخ و افسبآنآعبطوتنازادعب» ئرتشم

 ناي 1 مدل ىلا سأرلا نم ءاشصلا*امةلج عبط تنا
 نافنموصتنو ىلاعت هتبرك اذماودب هلا ىوسافرك ذلَدبَت ىأ ةدمانل اراكفالارباز
 :رذح دركمهونزا دزي ركى ه رترونز د[ب6 زك ن انا ال ىونثم ثم ةعيبطااو سقنلا
 انو ل#: كدا رشا رومانيا لاا ذعار (قسا]
 « شا, بآزارودون ىهاوخ نازا دعو, وا ىغمتو ةينأ الا دئكتما نم ومتعة ارذحو
 لنالاديعب هاملان منك ت درأ نادت (قعملأ) مشان هجاوخ ىفآعسبط م اك

 فاصوالاب غيصتمو عطنا ءانعيؤديضيرتتازرسلا] مار ىأ ءاملا عبط اشي ارمسلاب
 أرب ضالومصأاو قرغلام اةمىلاليمولاو ملل مايتم وسْسَمحرا ذانرك ذل ماود ىهو ةءوترا 1
 قردعالة ايخ-ا«امعسبنمن نال ةيناوباحا ف اسوالا دعك فرهظ را كالا

 أرك ذن«دع,:النطابلارايتءارةميفلابفى.ولالارا < ذلااملثءنوغس نال رتاقلا ما
 تاقسردر دننال دنا هتشذكيتا وحزك ىفا- 0000 ىم اذكرمالا ناك اذاذا

 نينافالواضمئامدعىأالمهسيلاونامو اينما نماو.هدنيذلاءالإ از «ذ(ىنملا) يدنا هتشغ
 ناشي تخاومعه ناش لج تا غسق حت اة سرد إو ىم نورو .غمقاسا تاغص ف مهلا
 ةمالعالب سهل كن ماذف ملائم نا تاق سوف ماس هنلج( .(ىماا) مناشنوف روخ
 ةيوه سمت راؤلأب مهتائيعتت يح ىأ سعلاب موهتلاو هك قمل تاغ هتمناةستيحمىأ
 نر ران دامه عبجناوخ# نورح ا ىهاوخ لقت تآرذ ,ةزرك قي ىونشم ةيدحالا
 شب ةروس نمأر قا الناذه ىلع نورحاب باطتو.صو هلغاا نم ئتدصتل ناو (ىسعلا)
 .دحاو ةيذلجالا ىهامنيدفلا مشاة اند ١ىأ نو رض اني دلمابح مسهاذأف
 ا الموبلاف مع بيغلاو مدل
 اين 0



 نمد رمجلاحورلا (يندلا) 1 با « بارنعردشي
 راعهلا*اةي ىف ءابلوالاو“ 0

 و درلا اوي ا لش سح نم (ىنسعلا) 0
 ادا رمق نح ةنامسجلا ساوحلا دخت الفدا ا لو تابلالو ماو 4س ضحي هناب
 ز و تالذىأنك ل صتءاردوخح ورإط ىونثم لاغا نملوءابلوالاوءايدنالا حاو رأب
 0-10 كحورةلامعل ءاذعهاب (ينملا) ناكل سدقحاورا
 0 .دفاحور ثا هفارسب»ىب-تادهاجلاو تاعاطا !ةرثكي

 ملال وراد لارا رمال لاب ةيسدقلاحاورالا ىلا ىل_ميالث لول داب ةيئاويل

 تغارجدصإلا ىم ىحور نم, ةتنغنو لعن اةؤفررمأ نحو رلا لة ىلاعن هللا لاق
 تنل ان الح ابسمةام (ىدعملا) ) مني هلاك دل ادجس 32-7 ٠

 ةيناهسملاساوطاو ةناويملاح ورآى ع ةاهدضم

 نبا دنكسمإج همهرازإ ىونثم داتالا هل نك يكل

 اًذبامسأ ةلجببسلا النمو (ىماا) هب ايينارنادبن :
 هنا ءاصأ نمةيناويحلا حورلا ىف قب نمي رئاذ هر مهداعتا مدعا نوذفاوةمو هللا ىف
 باص ءأو ىف ملا دوحولاو ىفاوبحلا اللا ىل هصيرحش ةدوصحلا نمولذعال !مبلتسم
 ءايبتألاامأو مهيباهفنو دضم مهئماو بل مهد سامملاولسوو ةءب رشلاةداج ىلعاركسل -نيذملا
 /شروخ ابن اروندكازإللا ىوشم ةدحاواسفن مهركلاررح مسيفدحأ مهي

 ا ءايبئالارودنال(ىسعملا) يك دودو عمر غارحام س>
 ن مهالو مهلع فوخ لهل "بلو أ نأالأ ناخدو منو حأبصمو ف
 رعب 9 ىوشم ددحأعم ةسمو خ4 نوكيالىذلا نمؤملاو
 13 تال كحاب

 علطترت>ةلءذلاو روث هنب ررثكل رغوة لعشالا» عع درع قبب هب



 | سوم موعيج ىلع

 .احو رلاو ضاوملا
 كي نر وأ نيك مه ةىدغزا هدويوفا او. ناجل ىونثم نالةئاومملا
 اولا حو را ,وماشنأءاذغل و ماهطلا نمةبح نوكست ةيئاويماحو للا

 |رادنمنولةب لب نوتوجالنونؤللا يرق ممدعب سيلا .ومنان كل ذك تسيل بن 3

 .1لياناوا يمهل !لسس ىفاولا منيا نمهتالو ىلا هتهللا لاق ءا اراد ىلا افلا

 روالبنوكب نم مهمو قبب نم مو غطي نم مهمتوافتم مهمه اها دءامونوف زري مر
 اقطنانا (ىنلا) وذاك ملظديا-ههتناخ م دوشى ل غارج نيادربج كال ىونشم
 فوح هناغتارؤونإو ىوشم اطظم روكي ى.هراجثيبهئافطنا ف ىو ىوطر حابصلا اذه
 ًافطن اال ثيبلا لا ذرزنو (ىنسعما) !) م ت-ادجهانرهسح غارب سب و تساي مهنيا

 ع .«ظنح ايصمالب ايقايوا
 ناجل امم ال ىونلم رخآ تيب حابس

 5 دونفاوي> حاولا عبشنا اغن ارركسصنملا اذدهو مهلا ,جدوب ىفاب رناجلا
 حورلا لاثسنوكير آت يسع ىشيال كب لك ابتظ بلا ف لثمرثلذك هنو مور آلا ع ال

 ةيناب رلاح ورلارو رربنال ةيناب رلاحو رلالاتةنوكيتلو ةأالاو .ىلام دع ىلع الا د لا

 ةعماجة [سملاعلاب طيعاهر وبمن! سمئانايداش) مهيب نوكن خلاب

 ىرؤنف زو درهرسرب و داز ازام نو» بش ىو دنهزازار» ىوتلم تربلاعيج لء قرش ,رشن

 ةنزورلكس أر لم خيل أرقدفواد لبق لكنه :ىردتهزادعب(ىنلا) مداتق

 « وه دآق ناروداغك ه رعثالب ئارعاخد هنآرؤإو ىرشم تويبلا تالتماورو
 برغي هناا ةدّدعتمرابتعالا بع تناكو لو ادحاوأ)

 ةررهلارايدعابتناكو لو ا دحاوةثال ادع ىأ تيبلا

 *اي-ضو روبى عي برغاذار ملا نان دحاو تر ٠

 ىلصتملاو سكعنملاروالا نا ,برخ اذا 0

 نم لازاذاامأو اهلك ة هما نع بات هةارمشا بأ
 دوا ىونثم ىفانالاحوراا داق امم ,هنل لا ءاذهوتر 2

 قفالا ىلع سهلا تءادام (ىنعللا] «ق:ةوارو هامرهردتاه « قفار ابان دشروخ

 نءاهرؤ لا زقفالانءاثم رغاذاةرهاظو رفاس اهؤايسفو اهرنتيب لك ىف ةعلاطوا 3

 رديشروخ نوجزاب 99 ىونم .بولغلا باب رأ اذهىنعسقو ثويبلا تالعآو تويبل



 قوكيةلذ ؟حورلا سم نوكش اا دعب (ىنعلا) دوش رئازا اخ ةحرون هل دوله ؟ناج
 مهفتل الجالس متلاب مشو روس حورو ضرؤن دحاو عما رونا الف 1تويبلا ةلجرؤل
 » ىنلثمدماروبل اعني ب ىم لاق اذهلو ءابمدلا سم ل ثم حورلا سوم سيلو ليشةلاو
 هاي تأت لورونلا لاش ةروك ذملاتاملكتلاهذهتنأ (ىدملا) :قزهرارو دعى داهارتمم
 | ركسنلاو دعلف تنأو ليشمل نمدارملا موغت كنانايداهالبلدثل ثنى الك لفاءايو قدا ما
 لاثلار تام ملا عبجيف ىواسلاوه رشا ناف لئلاول نب ل ةعاغ

 اهني سدلو سمملاب لثءامارمثكو هرم غهلثامجال ىنعم باف لقملا :
 تالوقعلا فثكتتتاكس عك ارو فدك: ناسوسحم ا ناوهو دحار ئئالاةبساناا نع
 ةبآالا ةلككءرؤو رم ضرالاو تارعملار وهلا هوه هرونا لثملا لج وز هللا برش دقو ل فعلا

 الملا هلابرشلذكو تب زئاورهشلاو :اك-كثملاو :اجزلا رورو هر نب ةلث ام ىأو
 ب مالسالل للا سو هباء هللا لص هللا لوسر برم« اعمل نم لزلنلاءلملبا
 الا نيب ورومألا هذهبيبةبسانم أقلب كاردال ثلا برشو نبل. معال

 .ىدملا روبكنملا لاذلاثم ىليع (ىعلا)
 دكر« درب نشب ,.خباعلزا ]8 ىراثم اهروظإ و

 تءلاكر كسلا سوم أ 4 2221 له اءاجرر

 ' كلن صرخ
 او مهر ىلع هذاوةيدوبعل او ةبحلاو صولفلاب
 دحلاو راكنالاوةرادعلابنوكلف ةيناورملا ةعيرطلا ىضتتمىل لل فرئاهاج رم
 (ينلل) ممالسلاو نكارشي ارنيدوزفع « ماكل بندوأ بسارب يشن كم
 نيدقاو للا لمجاو ررض اهنم كلر هبال ياخ الب نورا سرذلا ىلع بكرئالودعغال
 كمعز ىطنم ىلع ىنعم بولةلا رهأ ت اماكن ىطعتالكأ مال-!اواد_ثموبى دمك
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 ىلع علطتو دشرلا ةطساوب ىلكلاد ا دعةسالا ىلع :ل مضل ئاضإب راثل_ةةدهاج ليدس اغلا

 امه هرنيردلك ء تسد رت سسركد مالت هك نيرا إط ىءاعذانتو بولةلالهآرارسا ١
 ةةيرطلالاوحأودستلاو مزعلا ف نكسالىأ كنهآلا اذهف(ينعلا) م« ثسا سن شو أ

 هللالاةدو>وم سفنالاى ثوربسلا قي رطل اذه ىفنال مولر امل ايرظمتالىأ الذاسواوخر

 سنا ةلبخ ىف (مكلا يقلخ) هرسسفب لعشب * ذومضغلاورمبلاو بالا (ماعنالاو) رضلاةروسيل
 لسنلا نم (عفانموإاهفاوصأو اهراعشأ نم ةيدرالاو ةيدكملا نموب روف دن_ام(«فداجذ)

 (نوحيرت يد) ةز(لاحاهف مكماو) ةل اغا فرظلا متف(نولك ًانائمر) بوك رلاورهلاو
 (مكلافتثأ لمعتر):١ دغلاب ىعرلا ىلا انور خغ (نوحرسننيحو) يشعل اب اهحارم ىلا انو ةرن
 ىهتتااهدوي(س نال قثالا)لبالارغ ىلع هيلا نلسار(يغلاايوكآلدلب ىلا كسلامحأ

 اوكا تاغصلانأ ىلاانالوءران ديسر اشأ لاو ىرمكسلا نبدلا مهن لاقنيل ال

 اياوفوكست ل ىذماثورماماملاع دلل ىلا مكحاورأ لاقت لمحت مكيف

 هرالار تاوهسأ1تبأ ىتلا ةنامالا ءابعا

 : بة, ىف اله يي ىمقا دصسم» انسي يف ىهتا تورمملا لاعىف !مانفاباهصفن

 ان(ىملا) ياش نوح نوبامه هبعك نوجا ءأ تاغ 1دركنا 'نر> 9 ىم ىمنالا

 ايلاعام انمى مرو ار هاطو ايت ةيعكناكرأ كامتالا دعمملا ءانب نامل ءانديعرنت

 (ينعلا) « ركد ىاهانب نوح هدف ىف هرترركك تى ديد انبردل ىو اكرابءابوغ
 ريسغك ف ةفاط تور ىآَرفَورك ىمغالا د_عسملاازي و ىو ر
 تسفزا تذكى مهىباوريسشام « تسكشيم كرك نسر هانبر دإل ىمهرؤنال ادا

 أ نءرهظر اش“ اوخدلبقو دع ب و عطب لبج ن هرجع لكء ايلا مأ فو (ىنلا)

 ىو رمأ لعفاوريس نأ ىلع ىنالغلا لخن ىف ىنوق ضو رمال لأ ياو ريس لوب ناك !نك هناي

 33 لوفتت ناك هنراجصرئاسا لكهو ىنولقت ا ينعمتاوري_.لوعمل .ملكملا»اب و ايدمتالءاسيلا

 بلاتىمم (هدكمد1) جمدشداباناهرا, كهازرون « ءدك مد لكو بآزاوح

 ىذفا لحما ىف مدآ اند. ١بلاةن اكن( ىنعلا) بلا 5

 تضل هاو هئيطو هلامو ىمغالا دصسملا "شي عطق نما ذكرؤتهثي

 ىمءاضأو رونولهاكو هصجنءوىأ ساكنلاو صملا فاكلاو» اهلا عقر ةدودمملاةزمهلا

 اين ؟لاحالب ناكر (ىنعلأ) ع هدشءديزاعراوبدوردناو وهدشهدتس لاح ىف كلئسإلا
 تعضرولاج البث نااهنالحر رتاذعايحا تنك هناطبحو هيايدصسملا لاذو رصشملا الاذإ
 انديسفرئرئابالاةدارالاهذهر ايلا هل-هاهل تنكأمو اهتء ولالا! وعضارم ىف اهسغنا
 .>تناكنف اهلىلاعت هّللاةدا ناملس

 بارباكسص



 !ناطيىلاعت قا لرش (ىنعلا «ثّيزو

 ارو ةنجلاجاطبحو لمس بارتلاو بارتلا لا ةيو .اينالاناطيح نالةئسحو يح
 هدنز» تبوك اب نتراويدوردنوح إل ىم تاويلأ ىهل ةرخ آلارادلا ناو رف ىلعجورأ
 ةناظقي كلاردالارل ممل اين دبلا طئامو باي لثم (يئملا) #«تسبهتنه ام نوج هتاندشاب

 ندبلاءاضعاجنا كنف ابح نوكي نيملال_!ناطلس قابوس. .نوكيال تيياانال
 .ايحو ل معلاو كلاردالاب ىلا ب فراعلا ماكل درع

 هتوكل جى مالا دصصملا ذك مهلامعأ :1

 تعود ه9 ىم فوتو ا ينعجردصملا نداتسي اسم ىتش هضام لوف تسب نأ
 اضي أر غلاور مثلا اضيأ جا ىف (ىنعملا] مي لاةمر دوي دعيرد ت2 مابمل الز بكمهدويمو

 و اهتستلا ؟زهارتن كنازإو ىع لالا ثيدحلا قف

 ١ ,ءاهو رهظيراهوبكر واهرطب ريل مل انال (ىعاز < 9
 زل ل موج لادعالا ضارماناهون وطي لاسعالا نمر .ابسالاولآلا

 طبارلاو ناناغتو روحو راهزاوك اوفؤيت[مأؤؤ صن ةمايقلا عوب مسمي تناك اف
 «تسدجد م لكوباز اانبن اإل لك مي ظفت ممملا ة دب امفاولاعت لو ه ىنابلاو

 نمنؤكتع ورالب بدلا ءانبلا 1ك (ىنعملا] تسد

 ىرخل ىلع ىويندللا ءانبلا ثومزل مع وق هنالا* 0 لافونطلاوءاملا

 . للخر يداه شي رخلصأبن اإل ىم رةفارشنار ريضاربخ
 هاما ثدامنال لأ هبشي لااا, راع ةيروصلا ةلودلاو ىويندلا ءاتبال اذهو (ينلا) ميلر

 معلا رهىذملا هلسأ هبي ةنملا ءانب رسأ ىأ كاذو لح ورالىذا ركسمءلا وامل انيطلاو

 مدرصو ري رسمه 9 ىء حور واخر نايوهىذلا لمعلاو

 أر رمسةوريرسس ة:ل1فاضب | لهجلاو لاو (ىنملا) © باوح ردولاؤسرد
 مادو لهاا نالهسالفولا عاطل ةءيطم .ةرحا لاو باولو لالا قىتنجلا

 ةعوف م اررسو ةيلاعاروضر سنو امنع بب تواههم عتنو ح وراس فنلا دابق ىأ عمج
 2 .شارف بشرف م يامل نلف لمعلا العلا عجلات

 ةثطا وأب همرارشامواب و طمراس شارفالبشرف# نما ىف(ىعلل] دو هدم ورساكم



 رتب و ةبهاو نش علاءاسع ,ىطنو هغيظنت نع ةب انكم ينكتو بالا لام ملاع ةسنجلا نا

 ىف قرت ةثجلا هلايداب هيلع ارمنأو با هلل ماق ذا ىناسورلا قوشلاو قوذلا 4 لص <ةفرعلل
 لا يرابسر تنقل ى م اينالا لق شعلا بنا مى قرناكفلكترتغ نماشصلا ب تام
 باوبأقلحو اراي._لامحالبر ا ةنإلا تدر (ىعملا) مذ لاوثو برط ردو تلح دش
 نم اولعن ن كل فرعنالو فسوتالة ذب رثت او سأو ةفيطل تامغم ةلاودو ةيرطم راس ةئملا
 يم ةلجآلا ةنجلا هةبحوملا لامعالا ةنج ل دوراحو ماهن «ف:ةفرعع ه«ريفرعو هبلغؤ م
 باققارع ورلا ف(ينغعلا) مدرسه جدي ى فتوح ايزرد «دولط نارا دلك ْز] دردت ده

 ىل# اممم عوالم اه ديغتنةدئاف”ىأ ىناسن يلع ىفاتالا أ | ةدوح ومواطن ارادة اح
 فرحا مربع | الاثأ ن الا ىلع ىنأ ثلا ةبتريالوأ عم زجيعتلا نكءالةيو:هماجنالاماناسألا

 ان( ىنعلل) مدابمداشرارجر ذا دصكيمداد داره كثركنامل دود » ىم ةسقلا
 داشرال سجال ىسملا حابس لك بهذ.ى أى ةرردىعمىدشردناملس: ديسك |

 ىطعي (ىذملا) يي زامناب وكر ىتعا لعب كوز اس نو تفكرركىدل دش ىم دايفأا

 ارولخ لعق دئب إل ىم تالو لوقلاب هءام» مده

 ةعاطلا بئام بذجا ةعصملا لعن (ىعملا) يب كو شوك ابرهناج را اف لج
 "أ «دوب مكىريما مهوناردتاك اع ىممسأر عماس ل كحورل لصن ةوصن لك له ثالو حالصلاو

 '؛ىذلاو هذان ةرامالا مهو نوكي ةدصتلا لعق نال( ىنءلا) هدو رك تآرئأت 3

 سني وربكمتي و لوذل اب مصخمب هئاف مك نأ نو فتوربلاب سانلا نو رمأذ أى ىف
 الاثهلمعلاو لمغلاب مصأ ىذا الاذامأو « 07

 ابعاسناكاذا مك املا نال مككو ربثأ لاركسعلاو مشا ىفدا هزيفأ
 نمىوذأ لع ةلاب لدةسسالا نالو مادا هعابتالل مع هترمثأب

 للاعف مصانهكت ؟ناببو ىو ةيطخو هنع هللا ىغرنامثع ةفالخزاغ 7 ةصقوو لولا, لال



 ةقلا]
 قول عتام هذعمفا يرن امثع ةفالخم ادت! ةسنناس قفاذس» «لوةب اوت عما

 ىو لوقا, لاول عمانلا نمسح 4لامذلاو عقب لماعلا مسانلا ناو
 0 ىعملا] م تفتدس:ثب تفاب تغالخ نوح و ثفريربتم رب ك نام

 ارممرينم» ىم ةرارحلاو قلاب 0
 بتنام ثالثب راسلاعربتملاو (ىنلا)

 ةجردمل ا ىلع سو هلم هللا ىل هللا لوسر بلع هللا ىل

 » شيوخرودردرمج باب موسربإط ىو ةيناثلا ةجر هلا ىلء ددقو هدهد ركم بأ بهذوأ,
 لجال ةئا الار دل ىلع الفنا 4تررقا لمع دقو (ىنعملا] ب شيكو مالا تمرح ىاربزا

 الاوادم [نافعرودإ» ىم بدالا ب رطةمألل | هلعتو نيدلاو مال_سالا ةءرح
 دعةرتذفلا العأ ىلع بهذ: نأ فءانديسرودىأ (ىنمملا] « تخيدومسن آتي و دشرب
 ىلاارلعا | ةدردللا ىلعدهص نعي تفر ىنعم دش نا ىلع تملا د معسل است ا دوت كاذهيلع

 شلاؤو-سرإل ىع ربل تفقلاندارأو ةرطخلا أرقو لو هيلعمها ىل هللا لو رم امم ىه

 صخحت نام كانديس لأسدعب (ىدلا] حب لوسرى اج دنتس ثانر د اكو لوضلاوبى مشد
 ساط ىع لربع هقاىل- هللا لرسرةءرديفادعسغيمل نينغيلالانإ لوشةلاوبأ
 تبلط ئثىألف(ىدلا) «ىرنكن طعم اوثانسن نوح ه ىزربناشي زا ىتسج نوح وت
 تيطنْئشىالىنعملا نوكيذ اوعي باك ن اإل ذم و .كاذاام ماع قومتلا

 لادم كد مهو و مربسارعو رك .1ثنم] لوى امون ىفدأ + اىفكناان امهمالعأ
 ارث ىذلا تامردلا لْزأ ىحونللة لاش !ةسنردلا, قه تؤلم ن ناععأن .لاق(ىنعلا) م مرهم

 ءانياارسكب مريسعنأ ى ع يمجأ منعهللاىظررمج لاذمفا اوئلظة طلخا رمعانديسا ولع
 مودرو ل ىم مدقلاو ل جرل ا اولم باها نديريس نم

 ةج ردللا بلاط تكتاو ىدملا ب وال ثم مهنا

 ه قطص:ماقمالا نبات سهإل م هئءاشيأ وركب وب بةروالحم ةي
 هيلعهللا لس قطسملا ماةمايلعلا جدلا هذهاأر(ىنعلا] يباع هشدآ ابس سين ى لأم مهو

 بارع برغبا: ه دودوت آه بطخ ىامبدازا دع لو ىم هةيلثما مهره ساو لسو
 ناكرص»لاب رقتفو ىلا بورت ادودولا لاذ ةيطحلا لح يف كا 2 وا

 ناده هدب ؟ثيراب « كوخنه ديوك ك ارهكق ءرهزإو ىم ةبطلخأأر ثيواكاس
 نمو أل وعاىغمرأ عماىممتاهلارسكي هلو ةيتأنةأرجد السيل (ىنعلا) ينامز
 » ماعر صاخرب بهتان ىتديه» وثم دهسملا نمج رضل نامزلا لاذب وأ أرثا تلا
 ارئانمار ماعلاو ص اخا ىلع ةه تدعت (ىعلا) # ماي نصصنآ ادخرؤم دشرب



 اهل

 دحر دغي و مولج تمص هجران يأ ءلسو خد يأدصملا نعم ألا ة ىلا هئارونب
 مقمهد,ثروخنازا روكسص و ىدبشرؤرطانا٠» رهإظ ىوتنم ملكذ 4 لوغبتأ مم
 سمثلا لاذ نم نأ اضيأ يمعالاو هرونلارطانناك ايس ناك نملك (ينسلا) م ىدمآ
 هل مناك ةلحو ةفاطل هرووعاعش م4 تلو نكل ءه هللا ىضرهاربال ناك لو هنآل ارأ م

 سدا ىوتم :ريملاوتباهملا ءيلع تلوةساوا-مب رثأتةةعل طاجن لعبف ةرارح سمتلا نم أ
 ساب ىمالا 0 مب روتننواتق ددارك ه روكم جيد م فك أ
 1 ةرمشأ اذكرونةالو تعضالب اعلا ةرؤنم سم تعلطاهما علا ةرارح نم
 « ارهديدديا ذكرك نياك يلإل ىونشم ههجو نع

 | سهم ةرارح مهذو سح نم لكى هي نبع متن ةرارنا هاله نك-
 ١سودالع وهسلك دهاشب وهنرب هن نيعن ىري وح ارونمهئرب هإ
 لم هنرب صبت هنا اهراؤأ داب هترم هد رمم» لكس نم لك | ذكو اول فوك الو بورغ
 نذيلا ديعا لسير يلام دع ودرج لاو قرذلاب رارسالاىت اح نءعووسملا ىأروماودلا
 يداشكاراد ىتلاحو قرصغار شيمإك 9 ى وثم نيقبلا وح ةبتر مل دبلو |
 بارطشاو قيضرةلاعو ةرصض ع وب ىمعالا وبلا ف ةرارح نم (يناعلا) 1
 هذهوةمئاروسح ةرارخلا كل: نالحارشن |لاكوةكسوودح فو حامشنا باةالاهترارح نمامما |
 تابو طر ةبنا.هملاةرارملا فتاك ةيئاطيشلاةعولتلاناي وطر فدن ةيناعورةرارالا |
 دب ركح رفزلا» عدو وي زاك جلوس روك 3و ىرتشم ندبلا ١
 ةيمدعلا ناكلا عشب مى اعن هلارؤي نم عأ فاما اريسكي م دا ارودنم ناك ال ياذا ىبجأ |
 0 اريصن تريمانأ لوي هرو رسو هحبرق نءقلاس دجورا ارثأتمواراسىأ |

 ,هديشد رهزيع دئيببأن

 معلا بحاص لوي ىأ
 لاسولاوةدهاشملا كدي وهسفنىري ورعب ورسني رح ريف لس طخ ب حا مانأ ىهءرلا
 نم|ىل عيال حالصا او دهْزلاو لسعلا ةروص هرثأَفةرم هبلا قيعأ ةساب رلا ىو مهبل هوا منال
 ىلاعت هللاروبن ء اليل ىربف :ي1لاب ىمع الا م لي تام اطنا يفد معالو ىلا عت هللا
 ةراب» نسملاوبىاىفو سم شوخ تنمو ىوشم رف ةيدبالا ةودال ل و ولا بف

 | روسو ادئازو رط اهلنا ببطن .نمتنأو (ىنعملا) جند

 تاسونآلا كنال اريصد نو تست تنح ةيئابزب رطةءطقنساساابأا نكساو رورقاو
 نعطاذهو ىوع فا لرتاو عساف امعئمالة لزج ءذل هو ةقيمحلا سم عاملا ةَرذراد
 م باتق زدشاب روكبيسننبا 8 ىرنل, هلع رظفي وينام اطلا ليبلغ, عنقي ن ءمكسهتو
 ىمالا بيصنرئأتلاو ةرارملا ىهو الاه اهر(ىنعملا) ميباو هلابزعأ هللاونياحدص
 لاءاذكو اهرؤ بؤ ر لسهر ديالو ةرارألا نم سهلا زو ملعب نال برمج ىأ سوا نم

 تمر
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 /ىهنرلا سلا ةروصف رأت وه لهما ىف كلوجورلا سا (دوئهريغ هان بغل ىعأ
 اذه ءاطعأ ىنلانأ لردي و ه..ةاطل لم ىلامئهقلا ركمشي نأ هيلع وئاللا السلا ىزوا

 ىلامتهللاباب نعد _بب ل نالام ةئاماذك اضب أ هبطعب هتاطعو هلاكران آل ةياسمالرادسغملا
 هدوباتسأر روف نآوا هكناو 9 ىع اهل فولال سريا دهاسجماوثانغاب ىلا ةرثك ب يتسنوا
 سامح ريش رونلا الا ةايئارعتركيىذلا كاذو (ىدملا) ميدو راك كواح رش
 لهأ نم ا.اعلاو ءاكملار دالة. هلالارازنالاده ادب ىذل!نافأ:يس ىلع ىنأراكتركسعي

 | اع ءالو أ ىذفلا الا ولعب الءانعموم رسنال هيلع ىوطن امج رمثو هاه ف سو ىلع ر ها
 نايعةدرب اك ٠ ناب زنبارشا كون دسدوشك » ىم ريد لاو ضرفأ ١
 لري تح ردي يش كأ ىلصو نوكسجيامنا الا ذه هفعش ةثادن افلا نأكول (ىئعملا)
 الوةما ذهل اروؤف شك لعن !الاردغبال لساحلا نابعلاوةدهاذملا باجديلاو فكان

 درب فكم

 باسم دس لع ىذلا لاذ ىلع هاوهآو (ىنعا :
 هدي مطقي ىسهلالا فيلا ناف ةرفوا عانشلا|معمفرب وةيهل الا ةب وهلا بيغ سس
 ىرس ت6 مدنكربار شرسدوغبكو مح ث نط ىوشم ىلاعتهرهترهظءنوكيف اهدعبب و
 يذفاسارلاوهو هسار و ةيليتركنانايسضاتبلا (ىعلا) مدنكماهرسلمجزك
 محا نيسلا تشب نيعضوملا ىف س نوكأ ذيبم لقارارس أر وان ىأ لعفب هنقاحو هلهج نم
 لاوحأ نم ةربخ ال ىذلا رقمك ذل | دما ع رس عج نبل ارم كماه ”رسوسأ رلا
 نب وةرهلالار ارسسالا نم ماكتب لتلا لهأ عم بداللكرانلااةراع فن ناظل!نملابلا
 قلع عمجالمل انيكك هللا لاجر نمل مكما !ىلارظن. ملأ هسأرلاءملاةنوكيهقايفراع هنا
 ىف ل هاجاي كلب ف يكف هنامز ءانبأ ءاقأرت_ذربغ نم ملكتو ودعا هيلع بلغا ل ةبعك
 افتلاو ربكللا نم ةياثكس أر وج نيسلا تش اهرسنا نكمورارسسالا
 بطلا بئاطدبل اًدبوهو مالكلا اذه (ىنعلا) ماسك تاواط شنسددرخ هو « ارث ةفك ن طسريدفتبن بازل ىو ربكلا عاوأ لعذب هلوج نمم أر لي لهاا
 أرهاظلا لهأ نا اراعما نبأ ةرهلالا بحعاونبأ لهاملاديرضنالإو مالكم اريدغت ىلع ةيولالا
 ديلقتلا ب نم هنولوب املك اجل! لوصولا الو .ولالار ارسالا: ده اسم ىلسع نور دال
 ريد و ضرفو لا م لهاهلل ةيهل الا دولاتابث تالريدةنئاو ضرفلا ىل* مهلدبلاد انساو
 (هاغ) يىدواراتس مارب دشن ا« ىدشرلاىدبياخار هاش ىم هبشب لاسحلا
 تحت نوكن ىلا ةضملا ةيتفلاة انما ءأبا اوءاها تشب هاو اهرخأرلام الا تأ ىه
 .تناكل ةروكذ لال ةلاشإل ناك رلالثم (ىنعما) لحرلاركذ

 معا ا  ىوص |



 سكعلاب و" ذاب ثنالا لد بن ىهوتل ام اهل هوو ل نكلو عنووليدغتلاو ضوفلا ىلع
 لب لاقلاو ل.هلايدوكب الاهر اهظاو ةيهلالا بع ا ف ثكسساذكو ةيهلالاةداملا فالخ

 هاسنارازهدص « تسكت كلاب ركمشجانناب ززاإل ىم دوهشلارقوناا,نركيأ
 اراد ةملوقأول كلشلا نم ةثب رب ىه يتلا نيعلا ىلا نأللا نم (ىنعلا) «تسكدناميرك

 دعي لام اومد_هاشملا نب ولاملاو ل بغل دليلة ةفا مو لزغ»فر َّ

 وشم نيه ىرتشم لاقا داملو حورلا دب لب ىفاوببحلا سحاب كلر ديالو ة:دفلأ ةثام

 نكنتالو ظفين (ىسعملا) م نايزدلي ردد سري دهاوخرح وح و نامسآزارؤ ديمو
 ريغ نامزف لهي العو لح قح لا ةداراقاعتتو بلطتامل مسا نمرونلا نال م البادبأ

 "خا »أ ْتساغسانارلظ نودركر خال يد رغرغي لامه دبع موت
 الولي الهتاذ ىف خمار ملا ةردق بكوكر ملل خسانءاسمسلا بكرك (ىئسعلا) م«تسا

 «نعتسىاهرهاسدصناب رحل ىم هيدارأ ئ متعب لع ىرعع دبألا ىلا لزالا سربغت

 مالا ىف ةئسةن ا وسمخ اهب ىذا كفغلا ةنزلاسلا بلالكلار (ينعلا) ب نيمزاب دمك كي هن ئارد

 تادوجومل ارثأد نق ضرالا هرثأ ىل ات هللاقكَرتمال يف لب ضراللابب رخفأرثأ او

 « لدم درآ شتبساخمدبم» » حران يتقي 6اس ارح دس» هونثم !هترثأتلا

 جاسم لش جاك رهئذلا لحب 'ضرالان م (ىنعملا)

 >درآس مهردل ىوتشم ماودلانعةبانك سن عمان ءتيساخو #4 ىلاعتهنا أ,

 ةكرالاو بايالا فى اعتهللاىفأب (ينلا) مٍباق شبت بح ءاسلوط «بابارددباس

 تتر اذا سمشلا نافرظلا لوط سهلا دنع نوكيامواروطم زال ثم لحز رثأو ةبءاذع

 عوام دنع قملا ةردق ىهو ةبودعملا سهلا اذكى مي وىوطباهءوجردمب وزظلا لاا
 ىوس ه ددم شورتخا لاب سوفنزوإو ىوم هراث ؟ىوطن لاما ىفهراث ارووظو لح زا

 لمعي بك اركلاك ةيذ اظنل |سوفنلا نم (ىنعملا) يي در ىنودرك ىاهرتخا
 ةقيقملا قود ايما ىطعترهاظلا يف بك اوكسلا تناكو لو ةياذءوددمءامدلا موت بناج

 وى هايارالارءايبنالا مهوملاعلا حو رام ءراونالا ضيغءو بك اوكا ىطهمىنعملاو

 كاترهاظلا ف نال (ينءلا) يام مات هت حسام نألاب و امماّرفنارتخا نارها

 نكلاةءايقو ةماودوانتايحو اندوجول طساوو بيس ىأ ماوفانلءاعسلا موت ىهو مرمتلا

 دنوك مح كن ناس دإلب لاقو زاشأ ىنمعملا اذولو ءامسلا مو ماوةراصاثنملاب
 تروصراكح تآملءارب زتسي ريك املاء ى دادي و كى هلا ىكح تسب رغصا ماع ىدآ

 ىدأ



 اداكشلا ذه دوي لوصوم ىذا تعيس داك نبا لصودوب رو هج
 لعن الم كسمأ مام ىدآلا نولومي توبملالاءاكملاو رغ -!لاعدآلا نونوب ةن الفلا
 امره اظلو ىدآلا ةةلخره اظنرظن ىئسافلا يكملا تان ىدآلا ةررس ىهرو شم ءاتملا

 ينهي ىدآلا ةغيفل وسوم ن يهلالا "اكملا *الؤه ل _عو هتفلخ بسو هتيناحو رمهثجالو
 ملا هلل لس. ءالاوأ ديملا امه نيننلاةيدححالا سو ةيوهل ابدع ىلع اوعلط ا نوي هلالاهاكمسملا

 تنان(ىنعلا) «يوتربك الاء ىتمم سد ه ينوترغساملاطترو مس: 9 ىوثم مدآلو
 كنمومل الل« ديم اور مالا نالربك 1 ملاع ىنعمل ار ابذعأب ورغتسأ أع ةروصلارابثمااذهاب

 انآ ارهاطإل ىونشم الئ مظعالا مسالار ظموءاب

 او ةالفبةاقلم ةةاح ةباشع ششرعلل ةبدلا,ضرالاوتاوعسلاوعرقلا
 ىنيرأ عسي الوسدقلا ءثي دعت ىف هثلالاق هللا شرع نموا بلقو ئئالك هللا ةءظلةيبسنل ب
 ارابتعايو ع رولا قنل قت | نول اىدبع بلف ىنهب ليواسسالو

 ةرك ل قوم رمثلا لال رسغلاو عرذلا
 ىء رجيملا لسا ىفانسما مشو ل منكي ل ناو (ىسعلا) هردت

 هيلا قخ(ىعلا) مدا دوب مكتزأتروسب رك ه دازءوبمزار عت دآىنعع

 ةيئاغةل هرقل نالرصخلا ٠ دالوةروضلا ف ناكو لو را نمدلورص:لاكلاذ

 | نمنم_نلا لأ نان اهر ثنا َ !تالارلاعلا نمدوصٌ! اذكرصُلل
 1 م»ادعامو لاعلل مظم أ اسور تناكنف ةبدحالا ةةيمحلاو دي دمههلا حورلا سدقالا ضغلا

 هاواري زرددتس شا ىفاخ ٠ اييناو مدت ذك ن ب زؤطسم ٠ ىونثم هنالك رمال

 تض موعجأب نؤوكب ايننالاو مدآموهفلا سو هيلع هللاىلض لاق بسلا اذهنمو(ىنلا)
 ىرتشم دحلاءاولى دب و ةمايقلا ويمد[ فو ديسانأ ضب ريشلا ثيدحلا ظفلو قلخءارالا

 بحاسالاذ(ىعلا) منوال نورخآلا نضر مر ه نونفوذنآت سا دومرفنارجبإل
 ىلا ةراشا حورلارا:ماينوقي سلا مسجلارايتعابنورخآلا نحخا يضر لاقا ذهل جال رودالا

 ةيناسنالاةةيقحلاءرخآو ةؤأو هنبانرهتيادبو هرمثو هعرذوءرزيولاعلاعرفولسأ نا
 قب اناوهررخ آلاوه ةةبفلا قئالاو هتيدو مع ةياغو هدأ ل اكل ةراشأ مما ةغيسص:ىفأو

 © ماءداتقاذج دج ىنععنموماهدازمدكز نم تروسن رك 9 ىم لاقهنع ىحاذولو

 ثرهطى أ ذملا دج تعفو ىنعل ار ابتع ابانأ نكلو ةروصلار بةءايمدكنمتدارولو (ىنعلا)

 اىوتم نيطلاو*املا نيب مداو ابننا تح مال لاو ذالصلا هبلع هوا ذه نع مف 0



 لمنال ع هرف مدكى هب ىنمدأو بالا ىنعملاو ةةيقملا ىفف (يملا) « رعت شردداز

 لصور صقار زير ئاورملارعشلاع زةعنالرغلا نم فورصشلا ىدملا ف ىداعصادو هقملا

 |رخةركفرزلا 9 ىونشم ةيدمحلا :بةأناوهرهلابلا هئيروظ ىذلار زيلا هدو روملاءلا

 لما قارخ ؟قأركشلا لوا (ىنماا) ل زا فسو دويزاك ىركذ هساخ « لعرددمآ|

 تيبلا"ا

 ناروظب ٠.غافرقلارىنكسلادوجو ةيئاغلا ل ءورلالارمشلا ع رزرالر ىكسللالا نوكيال
 هللا ىلس هللا لوسر نا لزالا فسوركس ةلا لاذ ناك اذا ضو سلا ىلع عرزلاوءانءلادعب

 لماع ىم هنأ واعر ا دةمدحأأ لهي لاذ هاو ىف اهتهللا:دارال ةيئاغلاةلعلا انما سو عيل

 نامز ىف مالكملا لسا - م ناو ركز ةادبكى دو رح ٠ ناممز انا 3

 امادارردابن هاىفىأا نا ايلا ىفانر به ذتةفا لادم عم ءافعلا نم

 ةهجنمتآلا فهأناو ءاهذ نمومل اعلا ةيصخخوهيكالا ناالاو دبلاولث"لفاةلايدارأ نا

 ىرنعملا ملا ءاهحلايدارأ ناوينوملا مصيفامورلاو يا وبتط فلام الاد دعم هدوحر نوك

 ماعلا دارك انوكتت ىونعلا*امتل[ و: ايدل عسيمجص طبحلاو كاملا هلل ءوهو

 نك اركلا ةعشأب كلك عمجرتو :ذنما-جالارو -اهديلاو ءةيروصلاءاعسلا ناإكتف

 ىلعل !ءاهسلا كل نك ل مالا د رطب يكتوديلاو ملا اهنمد جوتق راطءالا تارطثو

 دارادوجر نانلانءالادت غش رطرقأب وبهذب:ايحوا دوحو ىطعي ىوتعملا كلذلاو

 نءادوجومماردلا ىف هش مرو دوج وموجة راثو نانو مودسهمةراتنا
 كبر) لعف (ىلا) رظن :(ممأ) ةرغلا رو ىف ىلاعت هللا لاق

 اهنم (انك اسهعمله اشولو) سهلا عولط تفو ىفاراغسالا ثنو ن ٍ

 ظل !فرعام سمكا الولف (الباد) لالا أ (هيلع .هذلا اناس مث) سمشل اع ولام ل ال

 لاقييلالح منا سعشلاعولطب ايفخ (اريسباضبخانبلا) دودمملا لاقل ىأ (هان 3

 حايسسدئع ةءانعلا قذأ نم ون ىلا ةةسىل ظ سهل عولط ىلاريشي ىسغنالا /نيدلا مغ

 نيءلاط ل ءطءاشواو الدوجو ىئالئبالثل ةيناب رم ةأررت-انيعلطّدم فيك ةبالولا

 3 تي و رنعاب وهج نو سبة لو نيالانمئادانكل اسرتسلا

 الإ مدعلا ىلعاللدسعتلا

 نعول



 قفا

 ضرالا ىلااعسلا نم يملا ةلقةاا دارو

 2 رطلا اذه (ىنعلا) ميزا ز ا ناوراك نابت
 ىرقلارذاتا ينم ىأزاغلا

 زاغمو ”ارصلا نم :ةبب رقو لهم وكن ةطيرعالب ول
 قامررلا ير ناكلو ف 5 0-20 :ةيماالا لق اول اناذ سانلارظملا
 .فولأر اسي لب كلا لارثا كازانغملا ىلع . سيل نكلا دعي
 ,ةرددوب ريك ةيعكم لد د9 ى ملاقاذنواو باغلا

 .ناكو رمكلا ىلا نابع ذيتامز ,لك ق باهلاو حورلا
 .نآ مسجلا ىلءاذكن وك توله باقلاو حورلا ىلع ةلاملا

 اسما لديت ىملالا و دا اس ااو هنا نانا ىف فرطالا

 نه موب به ذبف باةلاكتاكملا

 ار ىلا عت هللا كم لما
 ا داو

 يوك نامدب» كيك يرلا ل قرتثلا مدح ارتكو بهذ

 .الريهملاو لوطلا اذهنال(ىنملا] ٍيَسَسأدخ اخ [ىسمتوكو زارددح هتسار مسج

 ا ل ارلوطلا نمايكرم نك ةهجر نقسم ملا

 كل ءاينابردا 5 لبس مرج ألا

 انئيفاو دهان يذلاو) ىلاعت هتلالاق يلا ةءط لب ديتىف عساف هنا سوأبانوسو نكي

 نوكيايرسةلاو لوطلاو (1:ايس مهيدهلل
 نادلالا تاتو ا .ةهيزاةدركلإل بلا

 .! سمت نوكس:ة داع تريفمركلا

 لمادخ رح ف ىم مان! املاع فك ثمر ىظبأكقراوخلا كنمر هلا نزلو نال قرات

 ليمبتلا عج ىلاعتهقانأال(ىمملا) يدرك يم ىو عرفي شنتقر « دلي ديئار مس
 هتكرحو هريس لعج حورلا غاب سني ناحورلا ةءيرطااهتق اك لدبنأب هلديئأ ممل
 ىرسأ ىذفا) هيت (تاصس) ىلا عت كونا اله ىلع دوش .وليمالو خسر فال, هباهذر ءثبحتو



 ند
 ليالاربسءارسالاو فرظا ىلع سمن (البل) دع(

 هنايهرومأ نمر مأ بع ىلا ريب بهل ن اديس رفا ضررا يمل /
 دعس ءانفدتع دعم اعسا ذ لفيف مهب رثأو
 «نمو ابر م دبع لاقاكهمرو هع

 0 .لسشف أ نيبو
0 

 2 0 ام
 كر تاىأ مالكلا ل خو هتبدوعا ض+اولاغلاو ليلا كرتان مالا ارا ف "كره ذيملا

 هئيفسرد ٠ لزم مهر ماجئلبب جك ىوتم ىنامورلارمسلا ىف ءدفعضتل لا
 نيعلان 000-0 نت تلكرلر (ىعلا) مكى هرةتفخ

 رب . لني ضمسقت ىأرخألا نذل ىلع

 يالي الدو هم ملا تاسور

9 
0 0 0 

 0 ب
 نإ (ينلا) «يذدباب هز رغاتسدكرع و

 ديانا ءبرعشب نملك دروع ا
 سور عدبلاو تالالضا ارق 2

 ىف ىنلاكه موق ىف جشأا ارئاقونيدنها يدنتقا مأب ءرمااطواصألا 0 اضيألسو ءيلع هللا
 اهن .اخداذاةديوتاار ع فرفاسي لوسرلا

 + رط ةئغد كلسوأو كل ولا نانوط لح! مثاد ماطقا
 ىرابسبشو زور و زارو دو ىضشاهكنوج و ىراثم لاق او ةءال ل لج ا
 كلاسور اي -اراوالملتنأ تامابقلا نمد ثلا عملنا ال (ىندملا) م ىنكردو
 وشم لاملا اذهيفومملاةةيناموراالزانكأ اهو نطاقنك اسءداشرأ :.ةسىقو

 ردو 3-

 .حالمروف ىنلا ثراو هالعنمأ
 لذا شم نم تمنزو تحرتساو



 اقل
 ظذحىتنآ (ينعلا) كرا رى هرةتطخر ذا تدك « كر ءونىدخم ناجن اماني ردو
 ىف مئانىماسملا عنيمج نم نمآ دشرماشلا ةمرتف ىأ ىفاضالاحورلابهاو رّوصم حور
 ةوللا ىف تنك ولو ىف ارملا ىو اط زرامملاعطاق ب رطلابهاذ نقب رطوهداشرا ةديغس

 ةذلثم بوبحلالاسو دوو قو نامي مونللاعىف ومالا تنأ ضيف بو نكل ةلزهااو
 ماياربهغبي زال كم9 ىوشم ىناورملا سحاب كرديالو لايللاو: , لعل | ىلع أب الىذللا

 دشرملاوهونامز ىن نع عطغتنال(ىدملا) هي شب رخ ماكربو نقرب نك كهيك اذ « شرخ
 شيوخ ماك ىلءالو ُ :ةرعمر للعنف ىلع دعت الو هتءأ ىف ىنلاكمءوق ىف يشلا نا تلعامل
 بهذنالو ةيناهسملا كتكرحو كريس ىلع ىأ ةوطحلا ىنعمب .مهلا فاكتلا عتب ماكنا ىلع

 ليل ذو لالشردهيدررسعم م ليلدوفءر كو ردوج ىريش>رك 9 ىراشم ليلدالب
 ليلذتلال دل اىفبل ه1 لم تن !ليل دالموب رطلا بهذنال لكل. !دس أ تنكولو (ىنلا)
 .٠ عش ىاهربابك الارممنع» ىراشم كلاهملا ىف عئاو يقتملاّوِب رطلا نع جراشرب حو
 ىشعلا قي رط كلا ىأ مشل ةدتجأبالارظال ذلاءا(ىنملا) يعيش ىاعركشل نوم ىنبسات
 بلغم ثنكا ذا كنان ميشلاركسعةبانعو نوع ىزن تح :ر اعمر تر اثمو «تلالدبة لاو
 الا تاوعدلا دهر هظم تنك امرة بر لوذق ةك.مالماو ءايلإ او الا حاورأ سغنلا
 .- لاب شذطل جومىنامزالاب وف /ؤم يرادنالفءتمار «:تيأراذان ىرللاراظنا
 .كايشلاجوم فل نامز ز(ىنلا) يتسن لاح ىد شرشف 31
 بارتلا ةيئرم ىف ثنك امد »ب ل ضرن احلا د>!رانسف:هرهقرانو ىسملالاملاءلا بنا

 اروتموابرهط ةريذحلابنر الدرآت هكر انعلار ك ءد-ر جاومأ كلباع ضيفتراضب
 كالوواررط نركت 4 ام يف لالملا ةقس - ان لال نوري يا شملا نال
 مو ىو ةيدوبعلاو ةبحلار هظءنوكسق قال_خالا مراكمو عضاوتلاو ةنكملا ىلا كفو
 مكلار دعنا (ىعلا) رئارخا نيب ودرهداعتاو رش مك شفطل دضاروا
 رئال الا نانوكيالا هاف اهم داو لكدامتالرثالا ف رظتاو فطالا يان ءروتنا فرعا
 .نايزلب ىدتكى تزيس الاخ نرج نامل الع وشنلاو
 .: كام دءدىنعبرذخ أ بارتلا للم [امز كلم عيشلا
 7 ..كواهسج[نامزيشلا كل ءمصو راسمنالاو راهزالا ةريشخض»ول هملابارتلا

 (ىنعملا) يدا ريرسفو لك ديورو ربات هداج فصودهدارفراع مسج 9 ىم امرت املا

 نيرسنلاو رولا تيد. مباع ح بارتلاك ف هع دامجلا ف هر فراعلا مسه ىطمي يشلاو
 لماكللا يشلا ة لومي هكر ورسم هان عمى. اه داش اظذلناففيطالا ىرطلا كلا

 ىرتنم ةينامورلاتالاكلاراهزاو فراسءا نيحابر هيلق ىف تنس ضايرلل فراها١كلا-ل



 ا

 بلك رهاظلان كل (ينعلا) مويداخدهدت كاز

 | ىطعتالداملا ارادنالءريغاهارب الرأعا 5

 م.-عاو سفنلا ةرمع ىف ناكر ط1 ةاللا حئاورشأف ه

 دبا ناعتردك » رابراكتازا نإ كلا ارزغء» ىونشم اهم .(هشتسا الواي ٌورلمردنبال

 ١ الرتاىأ قيدصل ازاكنا نمايلاخثلبل لعجا (ينعلا) جب راي رازلكز ا
 ارسأ نماريبخ نركستو قب دعنا ٍضاير مان حير ل غامد دكت ىتح لماكلا

 - (ىءلا) 6 نعزا تاجر ىويد# نوح و نمرانزا داخ ىوب فاس ن9
 ١ نجلا نم نأمرلا ةئار ل هيلع هللاىلسطسملا دمدجوأك ةنحلا ةُحار

 | سوهىنءلأ ف نكلو فرغلا سروأ أ هدارأر نهلا لبق 0

 (ىنلا] 0 « يتبين كنابحارعم فسردإل ىرشم
 ..لسا نمارفا-مو ارئاسىدار ارالات وللا نكت اى ءانراةذار نحر اعلا ف -قيركتنأ

 |رمغلا قارب ىلع بكر ثتقولا لا ذبح ر ال( فيصوق ل خ د جورلاو بالا لاعرىلا ةعببطلاو
 هللا فار ةذلاو هلا يفءانماا قاربال ةممافلا قنالخ الا نمأ ,ىلعأ ىلا جره ىونعملا |

 جارعموجمل» ىرتنم ىونعل ريدا فاحوزلاركلاوتهاّدهو ةينامو رلا بنا كليصسا

 ىت>ضرالاجارعءلثمسبل (ىدلا) يرك“ اب ىدكج ارعم نوح كل .
 جاره ملم لبءاعسلا ىلا صرالا نءجرعتنأب رهاظلا جارءااكت بل عشلا ةلالدىأر ها

 او «ثدترا ىفأ ا يره فيك ركسلا ب هفال مركسل هين سم ىلا ركسلا ل:
 راب جارعم اكل ذك ةيناحو رلاة«..طااذ:

 00--- ا. ىفاحو رود لس ءاسمسلا ىلا صرالا نمجرعتا

 اصرف (ىندلا) 0 ٠ ىف 0

 باغي ىلاءابوشلاىأ ةعملا ا هكتار حصص, كذللا سرغلابر هذلا هباشاف.طلاةاربتلالال
 *انفااقارب كلا ذ ىدارالا تولي هنيناهدج اىعاذاف قاربل ايام ءربءراهشاس ىلهاهداوس



 اونومر هظمىأ ىلاعهللاىفاينام تنك نا قابلا قيشلسا دوجولا بناج ىلا كلاسي 3

 شمس اهاردو هوك ىم يمل الالام اروظسنوكتوىلأبلادوجوا ل هئارترةنأ لبق
 لا نيسملا مشن مس نم ةبكسم (شعس) هب دنكى سد ار رمح ناهجات و دئاك ى سم

 يبرم ظفلمملا عشب (سم) قاربلاب اهعربعىلا» ابهشلا سرغلا ىلاعمجار ريم مكاو

 ارقتلاوءانغاا قاررفامرفط سقراصلاو لابجلاو(ىنملا) فاخىنعةيمهلا تشب (س)
 نم قرع ىمإ «فل ايندلا سح ل _هدصو هلجو رغط سمالا هئءمعقالو ريغ ارا ةعرمس

 ىف“ انفلا قاري نع بكر نأن ىعساذا كلا يعي ىهلالا ماعلا ىلا لسن و روملا ىلءاين

 !ذانىفاحو رلاجارءملاوها زهر ىنعملالاعىا ةرو مااو مسحلا ماع نم قري املا ىف راطومنلا

 كب م دشرلاةمهبالا كلل سالف امورلاجارعلاىأ هناوهوشلا اياذه تاع

 ةنيفل كل يبصما (ىنعملا] ناو رناج ناج وٌ هءىوس نوح هاو رورو تك

 جورلاقوشعم بنام ةبهاذح ور لثماب رجرجاواروذ بهذاو ل .كلا شرار ةمه

 نولوةبسرغلا ناف دماج مسا فال ارطشلا ىو ةيتغةفص لَو ةارطثلا ىف ناو رنا ىلع

 صال ماعلا ةفاضا لق نءاهتفاضا نوكستف كاوراهل توغيضف ناو رتاجونابج ورلإ

 كضتاسنالابةدوصختناورو تان الاو ناويملا مت ناب ظفلنانناو رحور ذولومباذكو

 ةئيفسقرجاو بهذا تنأ اذكح انو لك بيق خال خورلا نو دعم بنا طىردغو به:

 » مدقاتو رىفىاب وىفت سد ىرتشم/ لامشراشأ | ذ_هلوح راو الوءاضع أ الن دشرلا

 مدقلا ةترمىلا لاحلا اذهيف رح رالر دال [يرسعملا) , يم معزا !مناس تحخاندك تانج نت

 "ارم ىلا مدعلانمحاو رالاقا# رعبا حور أل ل ءىنلعلا لرب فا ةاارتاكم

 ةئيف مدا ينعملا ملا ع ىلا عير اق لحر الو ديالي ىسهلالارممالاب ىن تب هددوحولا

 اًذ-هاو راتسالا فشلك ىلا اذه ىل ماكلاو تلزناك حورلابج رها انكود_ثرملا

ب س افتار عماسس عمم ىدوشرك .٠ سايفثدر نطسردىدي ردو ىونتم اللا
 م

 فشدسحلاب سافل رات سأ كة هأو قرخأ مالكلا ىف الاو بافطاءاروهتءشو (ينملا)

 ةذلتو لبتو محن مهسولو ءاع فا مصلا عمسم الو هنا لاق ساعنعماسلا ععمل نكي نا عب رصلا

 «تءغارفلاتيأر قروتذو مو عماسال ضرع نكءاو ,سايقلا باى هللا برمض للي

 نآوجرا « رابب رهوكر راتفكربكلذىاإل ىم رارسالاو فراعملاب هرئاتمدهافوأ

 كيلا ىدانو بئاغلا ةلرغم هرارسأب هللا مسن هن ل (ىنسعلا) يرادعراتناوجوا

 هرود نال مظعألا ثوغلا هحو رهظا سن قدح درلاىذةلزغم هلي زتتدعب
 لماكل ا تانالا اذكك ديااوملار وظتقع اطماارعاوج ضرالا عر طعإكف كلفلارر دك

 |رطمأ تلي لاقت ةابحراوشن !متامر منامولالفالا ىطمت هدا ثار هاوج مظغالاثرغلاو



 معلا

 ناقة ىف ناكنم أبي مصتتنبلا اصنلارهاوج نمارباكه مالك ى ءرثنا أ ارهوج وق ىلع
 ىمالك ىبءرطما كقفاي لوب هنأ ”ايداوك.1لماكلا جشلاىأ ءايتدنءايناللا قلاب و
 كليغارو ةيناحو رذلاح كبف سولو ةينانث نال ىعتتسا ىابذ دنم ايندابوارهور هاكر هىذفا
 بطهنالةينامسجإ ,ةيناحو رثافرصن 4نا ىلع ادا الهو ناطبشل او سخنلا بول مدودرم
 (ىنعملا) يدوشانبب وهدي وك تدماج هدوشات شش ترهوكىرابب رك 9 ىو نامزلا
 نم ةبكس مان ششننا "تس ؛لرهوج فع اسس ارهوج همالك ىلع ترطمأن ا كفا و
 الداب نوكسسي و هنلب اعمى فم اشتي ىأ ىنثلاو عضلا ىهروت نم جانو ةنس نعم شش
 ,؟بة السم: رم حوراذ ارسابو اىلاط نوكستف ةيناسنالل دماج الدو بونوكيام دعب ارهاوج هرطمتلكر همالك ث مدسخ نا ىأ ارسابنوكيشرسن ةرهظي و قطف بحاص
 هكتوج م دور عبو هر دهركى رات سبل ىوتثمارثةوامدامسغن ل جالا يندهلا قلو كلغلا
 نوكياملارانن العز ةةيقاسا فكلنا ذ لحال وكيت ثافاب دس(ىنعللا] دو ثدي هرسرف
 نامالعا اذ_هو تاتسملا 4فماشتت بولقلا لهأ مداخ نمي ةثام ل ةءاضن نم دس او لك
 ىو ايسروثزا سيقلبن دات رفدي ده سيو ريثك ناسح 4 لصي ىف اعتقل باي زال نم
 هيام ناهلس فر طل أ بسر جت نمذي دهيم لاسإلإ ناس فا ذه م ماللا هيلع نابلس
 (ىنملا) م«تسمبدا زتشخ 4>اغ1را : دهإل ىم ماللا
 نوحال ىعبهذاتانيلورحآ اولاحآ لج تناكو لجل نيد رأ سيخابةي دسه تناك
 ناب لوسرلسوامل (ىهاأ) جدو رات[ شرف ه ديسراملس ىارعس
 انه ءتني نا ىسع اسلام بهذ ءارعسلا كت شرخ .حىأرناهلس نمةسب رقلاءارصصل !ىلا
 (ىنلا) ع.ئاغئارظترداررزكان « هارلزغم لمجاتدز رسربإو ىوشم صلان »<
 2 هنكساو ب اهذف انه تااكولودئاربت أ !ىلءالزنمني»ب رأ ب هذلا ىلعاو ثمموقلا لاذ
 الو رد_ةميىنأ ىذلابهذملا ىهو ةب دهال لوسرلا نب اليت ني او ىرملا ىنسعمي
 سفاو رزدنت ةك اهرابالا ىرتثم ةرهاب ةز عم ءذهررصلا بسنتالةرطقلا نا لع وةناطأ
 !بلا تفي راكبي نا ىلعةموصخ "ىأ ق نحت لا فرط ءءحرنىعممج رب سنو اولا ةريثك ارا مز ةفرو سيةلب لوسر(ىنمملا) جمب رشاراكب, هجام نزع كرس « مب دب
 :دئاالىذلا مادقالارةأر ا عدنو سيقلب سب زخخ .«ننىأ ةوصأناو برااىنمع
 رز الاخ شك ةصرع» ىرتشم انتيده ىلا 4ةسجاحالن اطل لا اذسهيلثم
 ءاشباهف سيل ةعساو رواها نيبةعقب لك ةصرعلا (ةسرع) « ت؛ولبااجنآندر هيد رز
 عمجارريعف نيشلاو ناي با كن م ةبكسص رم( شك ) ةدحوالةزملاو
 اذو (ىتدللا) رايعلا صل اخ بع !ىهدهدرز نأهربلا فللاق (ت يهد



 -1!قب رطىلعلملا كاذىلابهذلا مدفن رايغلا صلاخ

 هلا[ هده لهم هدر ا ىرتكم لاتفةهملاىلاةسقلا
 للعلا نا معي لوارا رابتعاواردق4 نان اطلالا ةيد_ه ءاو هلغع مدة نما (يتسعلا) يار

 2 وشم لاسفل ىلا عمجر محي رطل بارت نمرمححأ ىلعلا هللابا ان فل ةءلار
 داسك اوأ ةأراش (ىنملا) هدوشكا ساو ىمهناثىراسصرم «ديديدشاجن [هدهداك

 بناجىلا عوجرلا اود_سقو فلخ مهب .رصمتل اجل اابولدماهررهظر اهراهظا ىأ ةيدسهلا

 5 ءاير تح ع او دزاوداكزادنة نك ابو ىونم سيفإب
 اا مدا اررأ اهتابلن موةيدملاءهفهدا_تسس ن ولولا دعب
 هتان درارامالاركورزرك ع :ىم كلاس لك ىلع اهل أهي 1 نم !:اذمالا لماوألا

 هلاسي !اارثناكوأ ايهذ ناكنالسر أ ااولاةو (ىنعلا) يتسن 0
 رئامرغب رك ف ىوتم لا

 اولاقواو سمانا لأ سيالاداعد و (( م يدب روكز ابار مغ نامرش مهدي
 ةفمتلابمالاباشيأ اوحاسل اهول_سوأو !هوعسرا ىأ فلخ !هوبهذأ اه تش ىلا هيد

 نيعيطمن دلال لاك ىلعنوكسنو مالا يوم ىلع كرخلا نيةرطاا نا
 جتا تاماسدرجدلاشدخ وكوت اياثبا ديس ةرسضملا

 ةورعملا ةفضتلا كلت ن ا.يلسان دي_سيأرامل (يسعللا) هدي رثمدركب ا 1 كرما تزل 7

 اهكةجادق ةنتوالاموأ ادي رث مكتبا ط مان لانوى رورش كصغ لق أ «
 نمناتلآول اهل ارك شد: :ناذن_هىلا

 لولفا/ كالا مانأ (يملا) مدي وشمي ده قيال مفك هكدا

 يرتاح رحل هلل مس, ةاوناملس نمهناسب

 «تداعدهردابضزا اسك + هناسح الليل هروض> ىلءانقرلعب رهلدايملالاو
 يع ىأةردانا ادهبإ انءفنال ,ىنعملا) هب تساو ةزين هر ابنارت ارك

 السا ىهر اهلل ىلعنو ردةيالريشملا نا
 تود صبت( يسعلا) هردنك ”رتخارك د ران آبور « دنكر زر كد ىرتخا ديتسربىوط ىوشم
 سعت ادايع منكبه دال كل مر جالو ةداعم ف بهذلا ىر أملا سعشلاوب هو تكركا
 ارونبلغو اهروهظل ةط-اوو ءا.الاوشنل ابدس بك اوكسلارونةيلزالا «ةهكح ل عج هلب نان
 | سوّتلا نم داف_ءرممت ارؤونال اهل ىليفطلاكب ا ارك اةلج تناك يلع رمفلاو سعلا

 بهذا ىلااوليغالو هارلساو اهعجأب بك اوك !قلخت هنالهلاو هجر :ةبك اركلا اذكو



 ةصرغلااونؤنئالو ىلمالادرصغل ا اومر تفر. لاو مهردلاد_بعسمتدرو هنالكسضمللاو
 ار رن لانا هدركراوخ مار خرج باف 1ديقسرب لو ىو هنا هاسحاومتلاءاطعباوقيلتلا
 حورلارعسىأ قنوع رت دورغواتودبعتو ءاسلا سعتل نود نت (ىنمعللا)
 حاب قحيمازاباتق 19 ىرتنم اهنمدقلا ىف« مرك أ مدكباب مكنوك عمرد فلا ةبلاع
 خابط انا ىلاعت ها رمأ نم سهلا (ىنملا) تا دوا يوك اك دشاب ىه ,هلبا © ثسام
 اهلب نكس اهلا اهل لغتنا ا الفا صغالاب يومان "ىلا لعمتا

 (ىنعملا) كنك نو ريينوحرتوز ىهايستا ه « ىنك نوح ريكي ركت ماه 0:
 الاذوا يلعفت فيك فوسكهفا مأب اهل ضرع ىأ تكسم نا | دو

 ارىهابسك و عادتمىرك اد فاكردب فل ىع زترهح رت فيك اهمداو-اا
 برامالثا6 لاجبالاوعرضتلاعادصب ىلاعت ههابابلتأنلا (ىنعملا) م عامشمداو مب
 ىأل ةبيسا|تقو فب .رمعتاذهإ كنان عام ثلا أول عمجراوداوسلا سا .ه2لا نم بهذا

 ةدسشا اتقول هل فرعي نم لاحاذهو رب رمال ماهغتسالاو اوزحلا ل
 نا (ىندعلا) ب وزا ىهاونامااب ىلا

 ةمو دعما الاتاسأ نم باطنو أهلا "كيلا زثطعت ى- سلا نبا ك2 لبللا فصناوبل ل
 باو« دوش, تاو بش بلغ تاثدامإلو /ىمإ هناثإ نمت رمأامىلعالار دةتالوليللا ىف
 ةلاذلا لاو ممتاليل باغالاو رثكنالا و تاثتاعطعأو (ىنعملا) مب درببثاغندوبهمنامز
 قد ىوسإلا كولا ١ ذةعا يزحلا نيو الكام ىأف ابنا ٌلدو عم نوكينامزلا

 بناملاتثك نا نكلإ(ىنلا) ) «ىوش مرح تارت ازا ىهرا و هاىوشإ
 ىلا مثلا مراهم نءامرح نركتو بسس اوكسلا نءومجنت اعك ارو اينغمقد هاي قطلا
 03 .نغا اذاكلنال لاحلاؤأتا راش درك 0 .اصنمر نىأ

 0 0 ل
 0 ديلزناب عاد كمر ع ىرشنوحإل ىم 06-5 كاتلئان دست

 بوبححلا رس نع ثإ ف كك! ار ىفو ىتحش نأ أم مرح نوكسن ال (ملا) 4
 كتءيبط تاما فو كدوجو لام ىف ىنديا يللا تصنف ىرث تح ةعيشملا سعر

 نرئاروا الا, ناو رز إو ىوتثم ىهلالا لأ مجلا ةدها كل لتر هت! ءاهتراوبأ دهاشنا

 0 ) 0 تسب ةرئار ب شوز وررشمول طرد « تسيل



 هم
 نم ”ىربأوما | سمشرو هظو راهنلا نعى بق'زاتوه ضرالا !هئابضروهل

 ىره ضرأ نم ممول كال نفراعلابولق ل.« ىو علطن مام اكل اونامزلا
 مهلع مادة قالخالا اوادب مسه انتفاثكلاو باف اثرونقلظ ةب رشنلاىغتغءو سفنلا
 وشم ا ىلامت الات راهلاالو يا اهةرؤصتي .رذعملا سا ملا لت

 (ينال) عتابا
 | علا سعت دنع اذكاشب ا لزدتال

 ىهاذسك ة به ءامملا سمن ماذا ناك 50 «صلا طنا تعج با عج ,اءالايف
 ذب رصتمو ةيئاشد ءاعللا سنو يللا ةزاج ة يشرع دامو راجنالىئعملا سما

 .ثءنوكت ال سهلا 0
 ' يعي ةنارمح تركو رونال»
 | سر عر وذو هد ح ىف رؤي شبك( ب شر ءٍزالر» شينه رذرسمه الل ىرتثم |هلارظلا
 ىذلاروالا+ اًدقررذولا شرعا اورو :نذلاك شر هلا روي اهارتايندلا سعت التو | (ىعلا)
 قيقا لا رار زو اك ضعوا بالا سوو يسياذك ةذحا
 بلقر ةرواظم نكد تنرئأر بطلاب اقتل الحور تصلخاذا اذ ها ئئالك هفارونا

 تونارهدبد « رارتفرا :ثدال ىوشم ريثح تاذفارؤو ىلا سهاد
 أراص نيعلا نال الر ارفالة ريغ .وةليكم كالالا سجش ىرث مينا ب راكد ركز اءدش

 كاىرب املا ءذهالنيهر ظن ناده نحو رش ا ىءي ىلا عتهثا نمةرقاسوا

 سمت هللاروبنال (ىن#للا) م ىرتشا تأ
 !ناءالذو بال ابكر كس ناخالا الاذراسناخد ىلع

 ا ىوشم عماسلا 4مج ودل هتر دق لاك ناسا اهو بك اوكللا
 ابهكوردانرمسك وهف (ىمملا) ) «بات”شدركبدز ىالطرب « بانيت



 (مد)

 سهلا بس موفاب لو قب هناك ايش كه مالظلاا كاذو مالط ىلع اهةاوراسرؤنليلتوةلمث
 ىم دوجوفلا ببق أ زج افتلاب تر دقربك او هنداعس ءابهك سس زج رثأ ىهاهومتد.ءىئلا
 ا لحزب سانتا ث و لامجشلب زك ىزك اع بعلاوو
 وعسل و زازفلا ناسيه ةيلع اذلا ىنعم ةدامال ةيمهلا ناكل عطب ركوزازقلا ىهان+

 لضفا اول اكنلا اذه نميستلاوبأ (ىنملا) انيمى ريلا الب ايهكلا لافي واثيمءاهسلا
 دا اامامسلا ىف بكركمسأ ل حزوةرذاو صاوخ رحيل طبر دحاو م نءانيملا عئاس
 لأ نركتلم دحوأ اذ هلو ساادراب ضرالا لَو لمنال اب

 |لحزالعش سكعرتأ ةيضرالا تارثألل
 . ابهك ىهلالارونلا نامت ةرك ان

 رهاوج مدسعلا مالظ نم رخاو اك الفأ تاما مب رولأ ةردسقلا سكس اوةداهلا

 ربمه و نابىاهرهوكو ىاهرتخا اإل ىون

 ىلع بليا هاما حاورالارعاوجو مون قب (ىغملا
 5 ةك و رتازم رول أ باةلاوحورلاهلاع ىف

 او تاوهدلا لصاوخر هلل اف تداك اذا ى .غالو د ءنال صاوخ

 ةلرخألا 6 0:

 ,نادبب ا (ط ىا ساي
 اريك و ةبادولارؤاذك سا

 العا ومدعلاب يف

 ادع ارا رب
 ناله اللا نعلا»

 د ناه عش « رظنن[ش ديب د
 ىوتشم هلال اهولغمررشلاتاذ سعألا عادم! رلارظالا الاذماّدةنوكي يت 0 يلا

 |رظنلا الاذوكي (ىنلا) «يعانسا د شيما « درب كرات ناو ىرؤنراظنناك اف
 ماد ةراثلاو ىراذلا ىلع ةبلغلادئاز فارو:لاررالار ىرائ سهلا عاعشا ذهواين اساروبفابرلا
 نمو ءايزج لوغ:ادغرانلاّنا درو هنال هأبعب يال ة معى أ كلب رات «ءىراننوكترونلا
 |موفتار مور بنامجلا ته ىف نطاقلاو ةيناحورلاة.سمةيناروتلانىهل كرؤنأفملا
 اذه زي زعلا هرسسهتلا س دق ىف رغم هللا دبع خيش رونو تامارا 2 لاقىفاب رئارظتلا لاك

 9 جشلا تامارك ناسف
 دبي شزالاست دش «٠ ىقرغن
 انارأ ماجا ال نمتلبل سس
 ؟ىشرأ ةبفلاوأ ةدحولاو أ

 نوتس يرغلاهللاد جشلالا# ( (ىعلا) 022
 3 .ردمألا «ايلاو لام نوكق

7 



 زا هني ثفوزو ريف هلاستسصشردلط مديد ن مال ىونثم لسبللاىلاب وهن ماثيشرأ
 ىألالتعالا ةم> نمالو للبالاىفالو راهلا التل طرأ لةنسنوتسانأ (ىنعلا) يلالعا

 !لافق دس دنةنك تايفوصإ ىونشم باسل نمل احلا ةرودكلا || .
 اليل بلئاةدوةذصىأ هقدص ةيفوصلا لاق (ىنبعلا) يدا لاسمتدردمتةرا
 ةكامم رافت (ىنعللا) يدر شي ارامردءابوجوا ه وكوراشزاربىااباس رد

 ىبرغلا هللادبم عشلاىأوهوإ ور[ ةءولمىأ ةرغالاةسراغلإ ناكل مشب وكلاولوشلاب
 افقي رك ليس دماوك نيدو ب شب ىذكى ءدرك ان سن ىو زإلاكغ انلليلدو لادردبل الدم
 السي ناريسغ نم ىأ ءفلخ هوجو لع ناريغنءاذل لوغي ناكو (ىن»ما) يي بح وس
 ليه « تسارىوس مدالي دعب ىتفكز ابإ» ىوتشم لاعشلا بناج لم تنأ ةرذملا عصا
 انماذقنال .اجلمنامزدعب لو ةياكر (ىعملا) م تسام شيب ىراغدك اري زكا
 ىاهاب وج شياب م سوبىأبامار شام ىتشك زور ىوشم اهىذأتالث كوش
 سورملا لدبرل م هلجرتا لاسخعاو سوي انك هلجراو رابلاعاطب ناك (ىهلا) #ي سورع
 ةزوسأ قودي سون ىابام هرب د: والا خارمملا ىلا ةفورمسم هتك ء.اظنلا اعف

 لكزا الاب شدوبدكناز و امش دز ىاب ىنثكز و رإل ىم اذكهتيبلا اذهعقو
 ةفيظن ءيلحر نمل +ر لك تال( هكر اكن خو راهنا! علطي ناك (ىلل) ان ددره
 بدو راغ شارخزاو ه ٍرئاىو بلك رايز فل وثم نيطلاوؤسولاو رابغلا نم
 |رثأ لولا نمالو بارتن انا نها ةلئاَتب عيل جر ىل_عسدنو (ىعملا) رقع
 قرشارورلغمإل ى شم هناك أر فعا برش نمالو لو شلا لي رشن نءالو
 برغلا هيلع هللارعج (ىتسعلا) «كندوذ ءوجار برغمهدرك « ىادخمدرك
 هبشراهلاو لاللا هيله ىواستف هفنرويلاةرغتءهلعحو هلع«. رش ةلظوفر ىأاةرمشم
 دعب هل عج هللا تال .كلام_مقءاءلا تناكف قف رسال حاورالاملاءو برغم اح ايسشالالاع

 نائف هنينامو رب هتيئاعمج ل ديهدا دعت سا لاكلو حورللابوسنءمسملاب وسفمناك ام
 برذملا له>وأط يس ارؤوامو رهدوجوعبج نكن تاداعسلا قخأ نم اعلاط سمملاك
 ناارؤ» ىونثم رونلاهشمرهاطىأ روث لاو ىت-همىبكر ف سو ىاز روق رششلا لدم
 ”,ىنامور ىب رغلاهللادبعنيشلا ف مست لوقي هاك ص راف سودا «ل-لةم ونا سهلا رو (ىعلا) م« تساسراموا ارماعوصاخزو ر ٠ تسيراف ىدوسعتس مت
 5 :رو بلاغ سرأت هروفر هر هل عمام ىأ سرذلا سعت ىرهوألالا محملا نيشلا ميم
 اروثلا ثلا ىنإماارطشلا ىف لاق اذ)سهلو روسجوما د مو سوعشم غن نال سراغلاب سوما
 اةروسانلا ةحارا بيسلا ينعي ماعلاو صاخلار امو مويا سراح
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 دئا يسهلارونءال سمت ولأ. قاب نور وظروهر اسرامراظتا نوكيآل فيك معلا ديحلا

 نام دزكواهدزانايءردوناءاردور ىمهرارومب رثإ» ىوتنم كلالسعرؤ ىلءرو
 متلاروبر ضيف براةعل اونيب اعلا نيب شما ىسهلالا ضيفلا با اما, تنأف (ينلل)

 »ف ىوتثم ناطيسلإ ري ثنم الرو. .ىفرتل نامالابد_ثرملا

 :ذ؛فيظناا اروتلا كاذ(ىثعملا) الام الاسار قزهررهدنكى . الاب رو

 ناكاك هكلهي ودع 0 رطل عمم وابدا هوالباد كك ىأ

 ا نم ةظفامحغلاب ءاحصأ عم بر رغما لباد هزيم

 رشم ًارئانالبل دا ذه ىلع تدرأ ناو ناطيشاارو ريثو ىوهلاو سلا رثنملظمد#

 (ىنعلا) ) هي ناوذع مم نبوسي رو « نادت -ارىالاىزعالمووو
 اعلم

 سل ايصال تا .ءانقاو نكو اهأرقاو اميصةألا

 0 اونمكنيذلاو) راثلالا لاهدا. (ىنلاههاىزنعالموب) ىلاعت ةوتىهو مي رمتلا

 ىلا (!رويانلم أ اني ر) فنأتسم تيار يخانمأب) ركب ب( و) مومامأ (مهيدبأ يعي

 موب وه مريلا كلذ ذنالا ىنيدغلا محت لاق نزح ىنابنا مهرررأ هلو نومفانملار ة
 روف .نيءفاومةلب اة اللا هللا ىزعال ىلا

 7 ةرداسلا لامجالابو ياما وتحاول تاس مووحدت مسي يهد عاما

 ىتح كراونأ نماروانطمأر وبا انراتك ان ردورخب ربو نعل -*

 اهنا ادا ٠ نوزفدآت ماير دددركسس ءرك لذ يرن ميركل كوجوزهاشن

 فادكتاب طا .هلا لع ينعي دئاز !قرونلا لاذ ناكولو( (ىننا) «تومز 1ديهاردع

 ايدنالا ةردق لاكرو هنن ةغيةلا سعت عولط يح و ئاقلا
 0 اونكءاوروثلا لاذ نمارا دم ءىلاعت هللا نم االا فاول لا

 (ينملا) 6 غالبلاب لعاهّللاوناسرون هب غاسج م هر غيم ءوك 9 ىوتلم اررظناو

 نافلاسيالاو غالبا ب لم هئياونلبللا ةلظلاضيأو باصعلا بأ حو رئاروا ميىلاعآ هاه

 ىوهر با ةلاملاع فدي وثدملا سا «لارون قارشال ام ةنامسابل ليا

 شر.هلارؤبلاظو رثأ ىهاك كلذلا سمو ة ةينام

 نمرط اثم املا ةطساوب يدوس رات رو لظشماو
 قلصردتأ ام اغا لامطلاو عم



 هيلع ناهلس عاجرا ناب ىفاذه ندرك تسري باتف 5 كرنو ناهابارسبقل ندريشرع دو
 دوس يغلب بن أل سولي نم امان ىلاءادهلا كن سيقان ل مرمالسلا
 نم لداراس تر لج دالوسرىا دجرك 19 ىع سهلا ةدايملا هكر ثومناججالا ىلا
 : «نممأ نس ايل سراب (ىنملا) جلدي رك

 مويلوغي قامت هقانأل ةبلحلا هلل. دوب و ةعاطاب ماسلا باغلا يام بان ىرتماو ركسل
 أرظن.الناثا سر ءيلعهللاىإ_هلوسرلا لافو مل باشا ىفأ الا ونسالو لام عفا

 كيس ذنب ىم مكننا وكرار ظن نكسلو كلام ىلاالو مكروه ىلا
 مكيهذسأ ارو ءهرماشإأ اذه ىهذو(ىنعملا 1) «ديهداررتساج رف نتئ روك« ديغرزا
 ابا أ رادبال بار أ معا مار 'مكنالرثكسعل هبل اءومشر وف ىأ

 شاملا لاذ (ىنللا) 0 58 00 ك»
 ىم اون رثوامناغتلاو سهشلار طاوس اأو ىلاهت تارظن لع ة#الا

 عاعتر ظلما ( (ىاالا بايلفواةيلحاكرطنوك ٠ باتت عامتهاكرظنوك 2
 اك 1١ مي قرغلاةفيطلل ! ىلا عت هتلارظن ل ع نيارأب # موقا سوملا
 تفرك زا» ىراثم ماهفتسا مسا ةب رعلا فاككلا مشب وكنا ىلع هلةي!مالزشأعلا بو
 قدح ومر كس نم (ىنسعلا) م درا ةرك مه نرثك هجرك « د د( ناجزارب-نم
 اضيأدآلا .ك ولو مكمل صالخ الفالاو هل ربو هل اونما سامير لازم ارلعجلا

 07 .ءرانتبحم ب رطنءالا مكمل صالخالو نمأ الانل
 مل ةةفطاوينعلا تنكر لواودوطتقانباب نعدعبلامروملا
 ةنثاغرم » ىوشم هبننلا ةصحلا نكل ناهلسن ل نءناكرلوا

 ناو لر ةبحلاب رورغاارمطلا (ىعلا) !) يات سماد

 نجمات داكلر ؤلا طرب صو
 ناكر لوا مونة هواملارطانوالثلم توكل ةبعا نم دبع رع

 9 ذا ىف نكملو ناريطالا دعت الطاء لتف

 نامل (ىعلا) يناذهتفركيإرو م «فرك ان .« ناار دوادادهنا رد قرش

 حا اهتم هع
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 تال لجل ناك ولو الوسمم هنا منعا ةبكلا ىل ها سي رح تاكر حور عم يلق ةبدلل ىطع اربطلا
 «دنكيمهناد كوس كرل اظن نا ب ىم !جمل !ليملاب ءالشالاو اينما ةبسجب باقل قلعت

 اينالا بنار 4« كىذلارظألا الانربطلانال (ىسملا) جب :زىرباس وك ناد هرك تأ
 امد :دةءةقيقملا ىف اين الا ىلا هرظننال لج ره برشأ» ارظنلا لاذ
 دزد ىده نم « رظن ىدزد ىرونرك دي وك هنادإ# ىونثم ايندلابىل-م
 رظنتالو زرخخر انقر كرطظن قرت-:تنكولر اهلاح تال رمطال لوغت + ةيحلا (ينسعلا)

 اي "ىلا الئامكنركدارارأ ةلاوربصلا كن قرش أنآ كسلا ,.هاظأا ىف ىلا
 موترك ىفادب رس ه يب راثار ظننآ ت ديشكت وج زطىوشمارارءالواصن رثالو
 نالثلئ ءالفاغ تساىفالعان بيس كبحمدا درت أ فا كبه رظالا لاذ نال (ىنملا)
 | ىركم تلمع كرش ىف تعؤوا ذا ىنع ضر«: تنأو ىذ اللي ذأ ىدس ثلا كيلثةلاطاءدهى

 مك صالخالةروك ذلارمطلا !ذسه لاس هبشب مكسلام مهرثآ ىلع ناك ن ماب وأبسس موةابف
 دوب ىو رس لكوا ىو زارت لنك ىراطع «ة» لاقو لم ىعملا اذسهلوةذخ املا ند
 ناس ىفاذه ناهي وهديدز دركست نديذس ماكي هلك نك زاهراوخ لك ىرتشمنديدزدر
 3 .كرتااوةب_براغل اياها لاقي و سأرنمكرت نار .مهردررعنإكى ذلاراطعلا ةمذ

 هقرس هناف ركس_!نزولات فو ةءارتلا كلن اا لك (ىرثشلا ةةرسسو فاك اسك
 جولبادرخات « تفر راوخا .لك كيىراط صن 3 ىو مين رشأ ها لسرلو ءاغخ أرز

 أراطع دنع ةيارنلك ؟بهذ (ىن هللا تابةلازكسنا نسعي (جدلما) يعتز صاندتق

 كتعشوم « لدودرارطراطءربس 9 ك0 .سأرتمىرتشيل
 عا راك ىمع (رارط) ىليح يتم (لدود) « لك دوب وزارغ

 زيمر عضومناكو ةارغلا لاك لاح ىلع صقاو ءراكل ران راك دةرتمراط# دزه ىأراطها
 6 0 ذلك تفك 3 ىوتثم ان

 |ركسلاارغشال بمكان .ءديص ىأ ىفازمءرعةءارتلا لاك الراطمل الا (ينعلا)

 هجرها 00 رده تشك ال ىونثم ةءارتىفازياا الرادنءال ريس
 لال 4 لاتمالكلا اذ .هراطعاا نم ةيارتلا لك مهساامل (ىنعما) ) رك شاب ىهارخ
 بلط ال الثلدارمزذوىلع نوكيف نأ لرقم .اطنام لك نازي اج باطن يسا

 تسروخ لك هكشكش ييدوخاب تفك طي ىوم هينزه د ص قئاءلكركلاربغ
 ةمرحال هارت لك ؟نركي ىذه الا دنع هن ف لاقر( ىف هلل« تسرز زا ارتوكست لكذون هح

 اريغر فاأب بنكي ىبكر ف صو راوخ لك نا ىل_هبهذللا نمن أ ةبارثل لا نازيما نما
 فلأريغ نمءاقنا مشب روخةهعللا يف ,رشل تتفءا 1 ناو فل أريغب انهو فلأ



 نم ليأوذلأ ءدنعةهارتا اتا ع ةراكك ةءارتل الك ؟نما ذهو زيزملا ده

 جب رةنرصمش مذاب ىررعؤن هريس ىا تفكك الد نكوج مهو ىم الشمل وك أملك
 باه مالفا تلات ةلالدملا كلل .كلاسر اطال ل اةدرو رس نم ارا لك 1 كاذ (ىنعلل)
 كيلا ب زتطسإل ىوتثم رمغلالثم اه ةديدج سورع كلَ ث دحو ىداران اورام

 اهب ةديدجلا ضورعلا كلن( ىنعما) تسرك اولحرتخ دءريتس ناك تسءزمجألب
 رشم تك ئناهلاضبأ ةروتملا لتنكل ف دولا دئاز

 مالفلا لاَ (ىعلا) دوب ثني ريشر برجو ارتد دوب ركدوخ نينح نيارتهبتغك
 نر تسسم: ىول انني نالذإاو نحأ اذكى ه تناك نأ مالكا اذهاسمس !انئلالدال

 ةيممللةةءايرهاظلا تي نميارشلاك افلا هلا ىف ةطسوتتلا ةلالدل دا "ايات

 عقيل ىتا!ةديدملا سورعلابو ُهدهاث او لاصوا تست سلانزتاخ

 يموت "واح ةشااا اذهنمدي زأو لوبغااو

 ةويءارعك هب وهينبا ع ثساك زا تأ ثلة ىراشرك 9 0
 نسحأ اذوفبارنلا نم كل منسر نزوللا تسئل لنا تنةا ضب اراطعابو هلا «تلد
 ىاجيوا ىو. دادنءازوزارتةفك ناريغا» ىونثم بلغ ةوك انوع ةءارتلاو فطاأو

 ةثك قعشو مالكلا اذهئيارتلا لك [ىمراطملا معسل (ىمال) يداعارلك تكلس

 ىاربس بر ىرتشم ركسل نزيل ةيرتلا كلن تلا هشص عشومر اعلا ر
 ةفك لجالهدعب (ىدملا يي تاك ثمار ركيشنتا رذذي
 شدوشنو> » ىونشم زو دصتو ركل ايم ةلارغاا كلت دغب

 مود :
 دوبوسن آش ردإل وتم كفاوورظنمم لانه ىرتساملاو ارخ

 اراطملا هو نالاخلاو (ىنمل (ىنملا) يت اند ل

 3 ا
 مث ناهكاندشابن كارت سر ىونثم ةفارتلاراطعلا نم

 ا صوسملا اذه نارك ىرغشلاوءارلا لك لاذ( (ىنعلا) ) تاقمازا دقن
 لجالمنا لمت <ىنعإ؟ 9 7

 دوخوتآراطع ديد كرم ف

 الو ريصال,ى دع

 (ىنعلا) مز كرد نيه دزدرثنوزخك ه درك لوغش»
 ةيقخ يطا ءركلار كيه سفن لفشأو 0 اك أيوركسلا



 ةهشلا نم ايحتسمأ ءلاقرا لنك ثوب نمو ةبارنال كلك آةوج نمرارةسالانال اريدك

 ىدزدب ك ف ىونثم ةلاسيلناىنعم لمعت: مشارلارثك أ ىف ىوردر
 تاوىارورستتا (ىعملا) «ىررخىدوخوراج زا مهكو ر ه ىرب
 نمءاك أثىذفارا دقو كنالثل: رم ن.لك اناضب أيسعملا ف كنان ب هذا اه

 زا كليا ندر ىسرنىمهوتإ» ىو كبلع هررشدوعي و كلر كس صن ةيارغلا
 تنأثاني راج نماواثلك اوةءارتل نةرسنر + (ىمألا) هى روخرتك كم سرت ى مح

 ناصقتنا ل عتال كح نمت أ كنال اللة لك أتكنافاأ انأنكل ىمفانغ

 هجرك ٠ ىوتثم ىناثلا عارصلا ىفافور صليل ظالدا لم ركسلا نامت

 نزوب ًالوغشمتنكولو (ىندملا) م مئزارقىثكنوزفاركشك ه منو حادا
 نوح 9 ىونثم ىفرضتوا دئازىمركسلا بصحن شن أكلنا تح زحأ دكت نكلر كسلا

 !تنارظنتالل (ىعلا) دونك لفاغر قا ىفادب سه دومز[زار ركل شون ننس

 ىنوحالانوكي نم لعتدعب ركسل اراد له د ست تنك ناهي قام ِ

 سفنلا ىف:ةمىلع امهنءل سامو ئيطلاو ءايلااولغت_ثا اذاانالا لأ نكنناغلاو

 مهنا نراعي نامهتمالا ل ةمايغلا موناونأ وأمل ايقذملا ننال مهر هاو أو ةعطاا

 'ىلابعت هللا اق ةمادنلا مهعفنتالو نود و نول نع ىمننأ او ذأ

 ىوتثم لوي وايزفلاة بح ىلاركطاذلاريطالروامع رش ان ساناوأر ام
 للا (ىعلا) ميَدركَسهآر رودرا مههناد وه داك شوخرظن
 انال نم ١ نكسسمل أبا

 اوعاسنلا

 ظحشل لصح نا (ىنملا) « ىروخ ىدو* ىزاوي زنا باب
 5 أمالتنأراكلا اذ_هبيس كسل بلا ىلا هرظن نمرمطل ظملا
 1-0 !لامو دودو ناكذ حتا ف بازعلا ىف عفت نك لوذذا 2: مراح ا رمغل كلر افا بوس

 ل اوه ل.تاذه ايدو ه1 اوه سبا ةءارتلاكنيطو“ام نميؤأ ه-ا "ل دوج كمل تاتو

 موسفنأ نياموللا نمىرتسشا هللا نا ىوش ىف «حو رلاركس
 ىرط ىلع ةيدبالاكتايح يس نوكت تا !تاد_هاسغ اب هير

3 

 « م-وتسربتدوجرودزارظننباإل ىو مكسحلا تابنومولعلار كس ن همر متق ما ةءارزو

 سيلبا ماهس نوم مهم ملاكم عب نمرظتلا اذنه (ىنعلا) م مك ربصدو شى نوزن

 ثاللم



 لاذ ببسي نال ريدطلا ةبحلا مهم عطناك لوسولا قب رطكيلع عطةيتاوهشلا مس توام
 !ة.بلا كيلعف لري” صقني وكشعدا درترظنلا

 نافع مادىبةمشام « فيعش ناعم مادايندلاع 5 قوت 0
 |رويطلا خف ىبثعلا كل مواهتب 12

 نيدبانإ» والم يتقعلا لاو

 + (ف رز فما قمنا راع شرد ٠ فرز تيمادواك كم
 يلح (ينملا)تارطلا يلا علاروبطلا يضع 0

 نايس ديسنان مهناربط ىاعلارو هو طلاب نوأي د ملا

 اون ىناعلس نمإو ىوشم 1 يد .
 انآ لي مككلم بل لأ الو تاييلسإأ (يملا) م« ناك لعرعزا اهرب اكل

 ايينالا لامعننظو امولع مت دقعان اذلللا نط. ثلاو سمن: ىو مككلا«

 دوخ ديّت-هنامزنبك 9 ىونثم ىلاعت هللاوه لالالا نانيسنو كلما مسا نمو
 نوكول# نأ نامزلا اذه ىفن ال ( ىنعلا) يي كلمزوادر وع هكن 5 كاللا كلامو ثلم ولع

 نم طنتاعاطلا بدس ىذملا لاذ كالو ةةجاللا ىفو مكس ةنأ نوكتلام كلا نونا
 ىدركد وخ مانو نا هج نياريسا يلا برك ابو يم كالولانءاجتوناط,كاو سفنل دب
 وسو رم أ تنأ نءان (ىنعلا) حملا اريد

 نتن الل ىو بنوك ذلاح ى هزار هت

 0 1 أاوماعلا ا :تنآلفاغاب 0

 5 لو ةىتم ىلا نديلا ىف ةسوب حج حو رىأ ىسهلالاملاهلا ىلا باهذملا

 تشحو عقدو ارتالوسرنك سم مالا هيله ناسعلس اوفو ندرك ىرا دادإلا نامزل اريمأو

 لست ا ىفاذه يمينا كيا! ندكح رشيد _هتدرك ان لوب ,ةرذعو ناشي الدراز كو

 ناب فو سيئا, فرط نماوتأ نيذلا لسرلا بالة بلجو ةرلسنلامالس.-١
 ةيدولا لوبقم .ءرانعح مشن وام فرالاو نزلا جارخاو مهبرلذ نم ةدحولا مف 3
 عشنا الرمث تل اوث»»لسيرلاو مارس ب سدا م لو هحريغن« مهءاجرا نالاماونا ىتلا

 مكحلا اج مهرومأ عبج فحم بأ ةةيغاا ىف مهو مهربغركس نم نس>أ مهتمدصو

 (ىعملا) «لوبقزا ارامتر تس قرولوسرناتةسرفىئنالورىاإل ىرشم
 مكتتيعارولر ل وبغا نرم نسحأ مكن ىذر داكف سيقلم فرط مكس برأ نأ سيئا ل سراي
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 ىو سيفلب روشح ف هولو: دعب راذغلا بهذ نمر بحتلاب
 طيلازلا

 وددركر زر بسلا رس « ني
 سأرلا ىلا سأرلانمايندلا بارت عب لعجدارأ نا ىذلا ىلاعت هلا ثلاذ(ىندلا) يقر
 نار تزور ه نب زكر زا دنك نآىارقح» ىونثم ةقاذىأ انيماردوايهذ
 ةمايقل امويىلاعت هللا لمعت اذه زجالءراتةعو الاب غاراب (ىنملا) بك 9

 دئمالو ىلاء7هللادنعر دة لال سيل ناس انا لهراةكوكم ثقتهم نيك

 باطن م بهذا ثادحا ىله ا! ىلا.ءت قارا دايو رداقاننال دازلاانتدانادمك أت

 ىرزئيدك ىاسمثزاإي ايبكلا موتني ب ظذل نوكستف به

 : مخل عي كلك ابك راهضرم «زك
 ايهكلل نيعنط دسم مكلم> | نأ لاما !!لاونس م كتم بلاط أ ىت.ةلاسحلا

 (ىن.هلا) يب تسا وعسسملم سد لكو لآ ز كو كه تش[ نا ءزكدب بك تك درج

 مدرأ نا! ْءاوغرفاوْب وين دلا ةنطل_ا ارةلو الا ةلجاوكر نا لبأبس لمن ءىذلا ل ذاوكرلا

 الرمث نماهلا م ةريثك اكالءأ نيطلاو *امملا ج را نالةي ونعم او رولا ءايهكلا عاتطسا

 بهناغإل ىوللم اهفامو اينالا

 ذرلاوةلذلا بنس هيدوركم#

 فوه ابئدلاذئاذلب ران ةالاو رّدصتلا,ةعيبطل ايل الث املا

 ادا صريغ ىلع كسل نوكسسصت (قمملا) هدسبمازك
 !باطاو انيندلا ةزطلس الرلا !راع تنك !ذافزمالاج وعما

 .درس شكره تكلا كلامإلل ىم فاك



 افلا اين دلارغىنعم الاخ ناجى ةعاطالا سأر أ عضو نم لكك يلا كلام ىلاعت هللا
 ةئطلل نا لت * اكن نم كلمات ىوفىل_ مرحب ىلاهن هعبطبالىذلاو كاس ةئامهمطعي
 ا.ادغ شيب ةدصت قوذشبلا» ىع اكلم !.طمب ل ل درصمو كاةءاط الج ألف قوذرمأ
 كلت هروشح اهعتوتىلا ةده-لا قوذ نكمل (ىغلا) 4 رتلوددسودزاديارتشوخ
 اهدنا ى. اهكنام مهاركظك ىلا سد ىوتلم الم تئامنمذلاو نسحأ
 ةلجس بلاط الالثاق ىلاعت هللا ىلا لا عرضت: دصم قوذىلا لصتالف(ىنعملا) )6 منك
 / .رأالفأ ١ قدعتالو :دصملا كام ناس 0 1

 ايندلانيطال(ىنعلا) كم دنيبارسثزا دن رينو «
 ةب دوبعلا بارمش نم نوب بطل الادتعا مدعو لةسعلا لايم دع ىعو ةحابقلاءذ

 مهربارالم «لندو نا دركرسراو مهداةنروإو منذ 0 .نسدوبنكيإلوةعشإ

 .ةرم وح كلبا ىوتشم 3 ل

 وتبث لجال است نحل ورك (ىنلا) ماهدو مث ردا
 شدو انو ير 0 خ ىأارهم مههاوفأو م . ىلع شر

 5 ار ثذقلا ماء( 55 مجارغنارادلا«

 ءاهدغر مهدال, كانو م-ملع باف قآ كولا ايم جارح ا ناسخ أن موصرح
 ىوبثلا ثيدحلا قدر اذهلر لارا زكام هراصبأ ىلء تلا مهدافأ اموانل

 امعل بسم د[نباةيصعم تاه ىمدلاثي فلا ىف دروو ايئدلا تب رخن* اشيل! لول

 0 0 رنا نوكلا

 1 ءاقسوب) 2(

 0 95 رلدلالب+وهو (نسز) بيلغتلا انتدألا .كانادأءرخآو

 ا
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 ةروس ىلا هللا لاتمال- لا ةميلم ف دواجن ةةبسطا ار ,نمرهاظلا بسلا 11م
 نورذاسم (ةرايستءابوإ فسوي
 : ) هنم تسيل املا درب ىذملا (مهدراو
 نيلالح ىنوتنا )0 ) نن ىزاجماهؤا نر( ىرشام لا نإ ءاراس

 كناال(ىتسعلا) مم مالغىلا نه ىارش اي دكت اج و ماسلا 3
 اهفنبه انتاهرو رسةدابز محو لأ[ وسطسلارثبلا نفسو أن دبس لمان اشيا تنأ

 5 اجت ءاجو نيدلا مهنا مال خلا ذه ىارشا مناك

 بما نم سالو يانج قاعت نم ةراشب هاك اناا راش امال غ اذه ىرشرالاق
 انمى ينو سنالا نم هسالخخو باغلايأ ةاعنؤةراشبةذملا كلذك

 .اكعن ا ءاحرإ

0 
 نمو ىهاك «ايشالاانرأ م 00

 ىسقو هو كلو خود شا هركنانا دكر أ .؟-!هركوهو ل ابتما | مكمل« بتك ىلاعت هلو
 .طا كل ىرينأ هانا 0 لاوَوكاآَو مكلرتو ر اتيشاربحت نا
 الوان ءاحلاو لاملانوريمسغاف طلغلا قر هاظلا ل_هأ مهب بسلا

 ى م لالتخازا اراك دوك ىزابنقوإو ىوتشم لاف زم اسوم لوقعللءارالو
 لاو هللا تةر(ىنحملا) م لامو ر زاهذ .ناديامن
 ا م دركي المرأبمذفزللا الا: لاغطالل
 ,نيفرخ لاو تاموكسحلا ىلع

 ةتاساوراسلا هتنحلاءايرعو (ىنلا) هفزتداشبارا امخاكفث دكان ٠
 ارملة يدوخ رب زب
 او بهذا م

 ِ او ءرظن نمل ازق اعلا "ايعك ئيسع تاك هابعابزغتشاول دزعل ارانا
 ارياش تعاجشبو ردتديدإلل لوا دئ ازال ايخوالظم دنع منامو اينالا تراصف
 نام يدخل وعم 0 لال تورت تتاوخ رد داو اوخرد



 .ةرتاقاذم مياثستادادب
 ّلل-«ةدابعلا نع دعافتالب ىو ةستفلا الوب هتالوبعتالء لالا قز رلا

 هلاولاتو ة_ضماسرة "مل جر اه ارم لارمةغلل كاذارتافداشرالا مهمءباطر جو روسأ
 اولحر هما |ىلءرممل ملاذ نوك ناس ىف و :ثمالو بعت اله ىذا لالا ق ز را اذه

 أردنا تك شي وردي كيتو ىونثم هايامستتواءمو هلياشملا كلتءاطع'ببسب
 ةيماسملاوةءاكسحلا ىف لاقرب فلا كلان(ىنمملا) رد باوخ م هيدي نمأر ناب 2-7

 قوم لادالا ىءي قدللا لهل ملا نونو ل! موخاأ مهو مونل ا قرمششإل نيب وسن
 مدهلتا !ة(ىنعلا) لابودادوش كم دؤاعكازا 3 لالح*ىزو ردك ارداشياعفك 9

 امو ىونثم امارخوالاو لاذ نوكبال ىتح هيرمشاو هلك ؟هجو”ىأ نم لالا قزرلا

 قوبهذأ ياشملا ةعاج/ينعلا) ) « دن اشفا » .ءنازاهو.م » ددناربنا: هك ىو-

 ناتسو لبجلا مسا ناكسلا مشن «كن م بكرم نا سوك ظ غل نا ىلء ةريثكرامصم ا لبح بيا
 اهم ىلاو زهو لبحر صترامتأ ىلا ناوي هذ انملاملاع ىف ىنعي ةءلغلاو ةرثكسلا ىف_هللدتةاك
 ما ىاهتءيرتناهدرد ٠ ارمريم ناد ركم رع كايخسك» يرتشم يلاولاةراراشثأ
 . رابجالا كلت اعمار مح (ىعللا)

 ”رئاراقالا كلن لكو مسا (ى هلل بنش والاب
 ةيفاذااو نزولا لحال« ايلاب ف الات لدبأ باحالل ى سس ىتالالحر ةفرظن ةطءامحلا
 سر ىرونثم لك ىلا لمن ماكرحو لَم ولع اليو بسكسلا نم لسام عادسالب و
 نايل دحر روظت(يعلا) هدير اهدرح نمسك فود ه درغر رؤطا ف ز رنازا م
 ىئعي ساالا ليض فطخ ى الك ةذلو نوذنا يه قوذيل رهطر طا ق زرلا لاذ نم
 زدلمول عىل رمل ا هراثأ نمتلك او لااا ىف ةلزعلا ترا ىلإ .هاشرا اببس

 9 ىوشم المرا رهأ ل وقعا متر ةنئاف زئادرةةداصفوشكو

 [رووظلنرظنالف ل ) متكاداةلخ همهزاهدىششنع ٠ نا
 ؟أاينطم الملا عييج نمو ةلزقوذهملاعلار سانلا براي تلقي

 /ركموةنتق قو اوةلاملا«دهرتمنيلاعلا ير تاةىطتلا اذهىنهروطا 1 ىأانشعو
 ,شوخلدىسزانءدشإل ىو اركمنوكب الك سانا نا

 نمت ةفشلاو بالا ن>تدحو رمالكلا ىنءس»ذ( ين#لا) مناك شاك وذل

 ..طالا نطالا ىت مرلازأ ارقام دل اعتلال 0
 ىو يطنالب نوذ نم ف دكناو ىلق مستر ىسغ: كلامتأ لى رو رسوفو ةنخلا هس ابل
 تلقو( ىنعملا] ب تشر سر دمرا د هكىداش نيا ريغ 5 تدم رددشامنى زيجرا منك 2

 ثد حوف هضو ءو»

 ماا ولم 1



 لش

 ىذا اسورلاو ورسلاو قوذه اذ هرم ةنجا ىف ىنكيرلناقو ثو قوذ هذ شنمىسغنا
 مزادرمنتيزو ركددانو زرت معن يهل ىوشم ىتتيطو تعب بطر ىدوحو ف نآلاهكسما
 ع :كينوذلا اذهنالة.عتل ءاهتشا ىننأبالادبأ (ينعلا) هي ركشين در رفع

 .لنارنمي ركاب هقوهو نوال متم. ركسشين لك ابر ةشأ الو نوذملا اذهنم
 لسقتش أ الوامو ىلا قوذلا نم غرفأ نى رخأ ةمعت ىلا 7
 « ماهبحود الي بسك ا دوب هلم إل ىوتثم ةذبذللاةتملا ةهعطاوتم الك أو برعشب
 تابحلا كاتو بكن منانيحوا ةبح قب ةلامحلا كلت ىو (ىعملا) جب ءاهبح نيتسكردهتخود

 اهفرسصالا ُ ادب مه ديار ز نبا هكوا تدركت ينل اهل ل

 ىب>قوهىذلا ب هذف اذهنأ_مةقلا ةبنتاسب
 بحاس نوك ىفوؤياشملا تاماركباةز رد حو ىف هتان ىأ

 ةرو ريص لو ةءاركلا بطملا بح اسءارا ىو ريقملا الا ركوب 9

 ردهشيب زهالامرءةسخ ٠ ديشكى مزي هيشيو ردوينآ وش. ابهذهبطح لاح

 سوط ىوتم اميهنواشي
 / ىلف رمتلفدعب (ىدملا) م مهتسيئمفور رجا

 لح اليل مغالاتا دله دعب نمو ىنعيمم سيسر و فونرلا نع نغتسمو غرامأنا ىسن
 دكار مج ىماخ قزر و تسد شسوخ نمرة ةركم وب »ف ىم هبسدغ نم غراذو نزلا
 بدك ال, ىعسطع ىفاو اذ, طلواولح ”ىلعر اسءو ركسملار الا عياش ةءمو(ىنعملا) هب ثسدب

 « راك زا خس دش غرام نمهكذ وجل يوم قز رلا رسب ىأ يهم صاغ وز رمز الو
 افرانترس برشلاو لك ال'ىأ قانا نميفاامل (ىنعلا) جب وديمهدينيات سدت بح

 فاكلا م راك نا ىلعاهايا ء.طعأ راتب وب رج ىف طرب هد ةيحن
 شك فيلك:نيدبار ر زنبا مهدبإل ىرشم لاقو برلا و لك_الا نءاجىنك ةيسرافلا

 هذهبحاساتا ذلا ذه ىلع[ (ىنعملا) م شوخ نرفزا دوش الزو رهسودات .٠

 مز درو ريغصتلل زور ف فاكسلا تا ىلع لئالق مانأ ىفانسحانو: 4 نوكى تتاغباكتلا
 دوحإلا ىم ليلقتلاتدانأ اهلك ةثالثوأ نيمري ىأ ود ةرقو ءوبلاو راما لمه اءارلا
 بحاس سفن (ىءلا) يه رهعمزاروتشاد شعت كناز ٠ را اذ ىمهار مريع

 ني -لايدجور عمسوأ ةيهلالا ةموهلا عروب نم هك-عم>وروعترو نال ينر ريت لع بطلا

 ارو نمهحور ععسوأ ه>و د ابو ةيهملالاةب وهلا عممر و نمدكةلمملا



 ذل
 ىل-_ءعال_لا ةىنع ة>اجزفر حابس طك لكمزاكببملا ده دو

 "لأ ئم ة>ابزلا فرح حايصملا رس :دهاشك حو رااهرارسأ دهاشي

 وم (ىتعملا) ب ريماوااهلد نوم ةمربدوب 6 رمش وزاد نا وحول
 ىونثم لالا بول نة ىف فرستل ا لعردا# ظتامىأ نوعم ىلءرممأو هو تع |

 ماش (ديكتم) يبل 0
 بح اسةرطاخلاءذهتامفانا (ىسعملا) عبسلاك ف ولع

 نم بهل اوبال رلا لا ذو قرك-ةباوج ىف ةندندب تت هسقتلالتق فخ ملكت بطلا |

 : اك » ىوتمالاسدالبالثةىريهش امم » دع
 مخمل لت رالولملا كلولم لجأ نمرك.فلا اذهل نم لعفتأ (ىنملا وتز روس قزرلا
 لنيل فز رت فيك سانا تال تش نأ ةوتسنل له أ نال كرو | ا

 أرتتسمهنغ هلعانو ةرعفم قزرلا عراشم لمذ قلتم [همسا فرح فيك نا ىلء ىنعملا كولم
 هوعشم ف اكلاولولل ا ىلإ اعجار هعاف بمئاغل ارك ذملا عمل ار مع ضو يت طم دع الوخز ريانا |

 مهم ىف دراولا كوالا رأ الولل ايدارأو قز رلا ىلا لصف كوللل كنز رشا ىأ .

 باتعلا ضرع ءنوكس" ةالثا ص الخ الا مهتضلصت نا كي قئالل تو رصتتمجو نوت مو |

 شر اتم دزم٠لدرب « ذليل مهنار واكب رك يشاع كر قازرالامرعتالم كريب د

 كيتشن ىلف ىلع برش هءاتم نكأل هدوفأ ل ىاممالكل مهفلا لعد .ةرانأ(ىنملار يش 1
 دما ن مكوسإط ىودم !نيكم لوخ. هلا نابل نإ متوارعتك

 عييسلالا .ملابىتام لأ( (ىماا]4 ب 3

 هر هظ ن عانهامر ىأ ل فسأ هريسمال ىلع تناك ىتلا باطلا سمج عشو ور
 نم (ىنعملا) جداتف نموشم تفهرهر زل « دات زيهراءكىلاموتربإل ىونثم ىلانأ
 لك وطلال ورإلا كاذلاحرثأ

 مدنا رفو توعدالرابب 5 ودنا يه ناصامخار نر

 ىنيوسيا هايد (خارف) تردوحوم »ع

 (ىسعلا) 0 كانتنبانامزنبا 8 در كم هاو خوت فلل لف ىولم
 لديموءايهكسلا لم اةىأرك ايمكىنعع رك انيمكلغأا نركينا باطأ ممرقو ممزعف

 ةسرملاب وكل ئداولاةو مارعلا هتفرح كانت نا ىلءابه ةنوكستف ب طحلا ةلمنامزلا اذ_هىف

 هكمديدنامز ردو كم ةفمسهملا"انحلاي تل دحلاوةهزحلا «دارأو لمملا بنابوهو لدعلا
 الجهه ههستللللللا
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 الاقراص ءبظتيأر(ىعلا) مشوخ تنانمد هز رب شن ؟وممه ى ش.ءزيهدشر ,زأ

 ةم دعس ىطعي و ضرالاىل_«قربصااملا راب بهذا الاذوايهذنامزلا
 (ينلا) جب هلوزنا نم مدماشبب وخابدكذ وج «هكريداتم دشدوض ارد نمل ى م ةغيالا
 فاكلا تشب هك نا ىل عالي وطانمز ؟اهلو ىسةنالب تيب هن ةماركسلا كن
 ىلتنكن ازا دعا ىم ىسفنا فرم حو ىمهلو نم تع>رامو تةولاوهو ءاكى ءةغفخم
 بحاسلاةىرج ىذفا دعم (ىنعملا]يراهتشازدازب ركو دنرويغس ه« رابك نارك ادخ
 رم#غلا نب دمار راد مالا ىوذ راكسلا كلن نكن ا براي بطأحا

 دعب كليا مهتز بف ( نما هب دوبك قاسنارب مهفتوتر هدو ززاسمزيه كنار ىازابإط
 نامز ردإلل ىم فقونالةل امك بطح لمحل سالا ىف ناك كب طح لح همر بعل اذه

 كاذناسغأ لالا ىف (ىندلا) يب راقتر لقعواراكرد
 ىولث. اشوه دمانارب_> باطلا بحاسراك ىف رظنلاو لارا هفا,طح تراس بهذا

 دعب (ينعملا) مب تفرزيتوا تةروار مزم
 ىونثم ريسلا ل ةزاركساو لشابة دلبلا بناجيتجياذة نم بهذو بامملا مفر ىرج ىذفلا كذا

 حتر (ىعلا] جوتشي رتالكتكياقو اجب
 بيم 1م عفا ااب ارح هنم عقسأو يفز .شء نم لأسأ ناطل لا لا ذرثا ف بهدأ

 هلا لال: نكل(يعلا) هارعماهدشل شب ارصرصوا
 مونوكلا معبعص؛ اوفر دق, ىتح ضار برع آول سيل الا طوب صموانو م« ىناله 4 يه

 9 و كسص دو هرار مكر ولو ىم رارسالا مرا حاؤوكي

 يأسر رت هزق صارالاىلا زي رطدح ا لناكناو (ىنعلا) مينا

 .ثادر,نازالسعلا

 دجزاو تحرزا
 اراده سرإإل ىراثم كيب سبل معالجو مح م نمةلو اا: نال هسأر ب ىدذب

 !ةلهئلسمان ذك سمالا ناك اذا (ينمما) ميار ويدمتبعصاس نوح م ارزفوأ
 ىلا ىو ة-سرغلاتوهئالو ق دلل لاب ف هتاىأ قيدصلا ةص دش ىلةوتغو فردا
 كلاذ لدم نكس:الر(ىندملا) ءارز مدن دةةردناساو لوس « ءاشٍبرتدبابك هبا داو
 ,م طولا ىف :يرولاو ةلوهسلا,نوكيتقولا لاذ ناطللا برتد كامل هالا
 ,شدئه»ىفإب رازنرج» يرنثم بداتورتغ”الخدل ّماردعاذاف ناطالا
 8 باريثك تاب رقلا نم لب الا اوطءراسا (ىندملا) ب ركمنيات سواكن اردي وكم

 انفع عذاناطا ناىورامل ملت هيقور يذق نمالاوعلم مسا لاذع
 اذهل كلم هنادلد وعيإل هال ءردق لعب خا رعبك اذش

 اش



 ىم مرج :مهيمرا دقم سيل ابلوالا ةبعص لال سوما ذك اروقمرصف ىندألا#زثم
 ىرتقماب (ىنعلا) حى رخزا دياسغ تسرك نار « ىرتذم ىاولكار زا نيا 3
 هبرعت ئنكأب « فنا ىرب لتي رام نمل رشذ_فل ممللا اذلهسيل
 هي قعرزلا نبا تسا ضحم شدا . قوشرونباتما اها شلذبإل ىم كلملاىلا

 ءاطعوهل» ةرسرالو ةلعال,ا لها ءاوةسح [نيطإللاناسحاو لدي وهل (ينلا)
 ىلع :وكل :رالا* ايلوالا نم قيما نيطال كلب رخام ىا ةدحرلا نما ذه ضخم

 ترمه ليت ىاربنالو هرب مال-١ .ااهيلعن املس ضب رج هركشتأ
 نيذا لسرلل مال- انين ىلعر هياعن السان ديس ضي ام فاذه هك ناسعارهم سياف

 ىعم .علاداضلاب ضرضلاو نامجالا لال سيل له رهن لحال رسيغام بأ نءاوقأ
 ب ,منردناملسم م :بيعه لط ىوشم يالا ثألا
 .ةموصالاو برحلا رخو مالا ءيلعناماساندب _ناطلا لا اذك(ينملا)

 ةيترطمميوأ»اطعلارنا>الابو همناطنسماب ركسعوب و ضرغ الو ةوشرالا

 ودول حب رك جىوتثم الئانال+ او برم ام
 رولا ىلع ىودماءازعأ ب( ىنعملا )6 ؛وحر ظل اهججرسد ءاربكه دودو ز

 دئاشنىلءاسووسإل ىم مركلةوقوعارتع نمنروطو تامو ثعفنرا جار
 لكقردلا لاذع رم ناو( 2 قلم قام ره ش جو ضوج «رطخو

 هللا كودوجر عناذ «ىحناباولورهةزعااب لوب لاك اياطدلاو تايادول'وتابانعلاو فلا
 ررخالو رطخالب رو ملاو ةيريشبلاملاع لح اس ىلع تضاةىلاعت «ةحر جاومأو روط ىلا«
 . داشرزهاىا تفك الدلا و ىوتشم اهادعتلا تااده عون هنامزلكف مكباع قلن

 كيتا القا داو حال اود رلانهأا (ينعلا) يداشكت
 اذكو ةئالا باب عفنا 0 لا اذهيف نالت

 نافةيونعلا تاتا بناجل نوعدي نيمركسلا"اي .اوالاو نياءاسملاءالعلا نملسرلا*املخ

 ناهلس سا ىونشم هَللبفراعل انه ناوشرنوكيفداشرلا رباقاءاخ دبل اهيا عتقامنزا
 نايسانديسرلاةدع(ىلا) ) 4 ركب دو سيق كو ىوع « دورااكييىا تفك

 دبشلاو مالا تاباقلا ها أ وةروصلاماعوةيرمشملا



 نع

 لهما لادم فب ديودديور ل دب ةطسن ىفو ديورل ةرواسحل معقل هابلا تبن كب, ل ديقمحتملا
 ماتا اشد دركي سد ف ىو ةعرسب باهذفلا دو دىنعم نكل باهذف ىندماءهالكو
 هللا نالةعإ ءريام ااه ىفأت سيقلبل اولوة ل رايق (ىملاز مالا وع دي قار دوز

 ةئهلا ىهوةماللا ىأ (ماللارادملارمدي هقارإ سنونةرر سف آلا مال لابوه دي
 هللا لعو ارهاظو روس مد»لا ىهو نب لا محن لاق نيل الج ىهتا نامعالاىفاءاع اب

 : ف نم اق مودحملا َلدقراد هاكمدعلا نالمال اول دم دعلا ىعساغاو :ةيمانو عم |

 ذب .ررلا با 5 مولمملا سدر اد لما! نال ال كارا دلملاو ةيناهسجلاو ةيئامورلا

 يهر درجولا ىف هنا عمكربشلاو ذب الافق [ن ما يف مؤلعملا لس ظفراد لفلاو ةبناهسحلاو

 باب قو نامزنيا تسجو ةهاكو با :شئلود با اط ا أس نيه ىونثم ةيئادسولاراد

 ةراموتةكلنامزلا اذ_هيىف بال ةلامك جو مسا ةلودلا بلاطايف (ينعلا)

 تيا ذهاب (ىعلا) هاةورابنيزااببلطات و ا مءوُمتبلاطوتمكىاالا
 املا ىلا رست هبدس وابن ىف ولا قيدصلا اذه نيدحت ىتح انهنجابلاط
 .نييهاراةرمه نا ىلاذه ناس ارخ كان لرثو هرم سد مهدا يعاب ارباترعم بسلا

 كلءرار ميه باسات « دو زراو مهداوتكزْم هر كو ىوشم نامارغ كلل هكر تور هدأ

 ة:طا ارك لما لت[ تن دحالا اببلاطا (ىعلا) هدرا

 يرلا كله :اوهدأ نييهاربا لّثم ضد: ىلع مشهد

 لا 2لاذامئانناك(ىنعا 0 ركود ةايراح ٠ ريرسرب ارش ناآدوب

 هذال ىواثم ة-ارخلاو ظقملل مطسلا ىلء سارح اوءررس ل ءاليل مهدأ ن يعاراوهو

 ناطل_لادصتا ضيأ نكيرلوا (ىنملا] يدؤرو نادزدوق»نازدتكمك دوش مهنآ نا راحزا

 نيذفلا لاجرلا مه: ةدونرلاو صو مالا عقدي سارملا بدبوهوالاذ سارا نم
 ياوا «هئاررزا تفراف هت داعوكن اك ناد ىمهو ا 9 ىمنوياهيالو نوفاذعال

 دارأو ناطلسلا كلاذْنأب سعي م_هدأ ىريهاربانالا (ىيدعملا
 نانزلبوج بشي ىف اهماكت ايسايدشاب لدعإل ىمرطامتاو بالا نيءأو ةهئاولاثداوملا
 حواطسلا ىلع كوو رضي ن يذلا سارخلا سيل لدملاوهتادارملا ظئانال (ينعلا) عيا هءابب
 بارثم_غلا حوط_سنالىصعلاحوطسا | ىلء تومي س هلا ناف م تلا داعوماي ىمعلاب
 عقد س لاي مدصق نكي )تاطل ا نكسلاول غيل محا لعبل ضعب لع اهضعن ميسم نويرعشير ا

 ميدقلا كرت سهلايد قلب دحأ لكرمأ هلدع ةرثكن مو لداع ئاداراا ظفحهنات صو هللا
 ازا شدوسة دب لولو 52 لاقاذولوةفلا-١!نطالملا ةداعوهأك «م دقىلع

 ١لثم بابرلاتزسنم» دصق نكمل (ىنعملا)  باطخ ككلايخ ناقات مود مه
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 | ةرز أ ىلا محاو رأ يم هتاف تينت يكب ريت لاو هو باطلبا الاذمايايتغشاعلا

 ناك هنالىولالا باطخلا ىلا انو بر .طلار بابرلل همس مهدأ نبميهاربا لوي :
 نماومسا !ذاو رثملاىلارثالانمنولمتنبف ةئسمحلا تاو ءالاو ةغيطللاثالآلا نوعي هحور ةنو هكملاةذهلا ةطساوب تترقوه نما انكو دع: بهذي هلفع ىفانو مكموازوك م

 كن ارا ذله لك هجوم ءاولمسو او عذأ هقلا مالك اوءقسأ اذاواوةمكمع :
 دي دهترا رسلان » قم لاقىما !!ذهتايثالو ىلز الا باطحلا لا ذإهحو ربا
 نهي روفاثلا فرقنا ذافرثدملا ةروس ىف ىلا عن لوقف نيالا منا لكلا روفانلاذ اراد بطلا ديدهورامزملا ىهرانرسلانينأ (ىنملا) : م لكروفاننا دبدنام لك
 ..ذنفانل او ةبل امد لكروقاس نا سفنالالاءقوررفأ اكوهىذفازو هلا

 ةلمهلا نيسلايأ .برعمآل وللا دا هلا مشد انريصلاانينأ اذ هيل هةروصلا ءدارو توصل« دارين البف عقارا تو ملا بيس -الا قر نلاو لوعاةنزو ىعروقانلاو ىسؤتاةيأب
 حورلانوك ةو .نميكبرب تسل باطخوهو لكئاروناننو مل «اش ءاعون بطلا ثو دو
 نم موةتر وصلا حن  قوملانااكف يمل الا باطخنابتذ انك هنت اا ذخات
 | كي ولفي عاما ا دنعإ ا( كاملا لق هاو هبا شنس ةايحلا بيسوع ىذلا توصلا لاذ نم ارفانات دم نما « نم اليوم طعيو الامم ةهدو لح اض موضعي توا هروجق
 ةعيسوام |ةمرشع ىنث ا ىلع هونب وراودأ .«راو نو كيف كلفلاراودأ نم اهان دخن ناملالا هاذه ءاكملا نمريثك لاق ىنعأا نوكم. رعلا« بلا تناك اذاو ةيسسراغلا« بسن تناك اذا اذهتاغرتاارتار ار مال ىأ ياللا ان كلمآت لات وصلا نسح ل -أ كاف (دلل) | ام مترك ترجراردنا اهل ناداه نا وكس ىدإإو ىوشم انليوابلودي ركتللاو
 تاوسالاو جاربالل ةلب ادم تاماةملت ايبكد "رت نب هد رأو ةبااقو ةبعشنيرعشعو هع درآو تاوصأ
 ىأمئدرك كلنا, هه ىمةيسا تا طك ارثلاو تاعادلل بوعشلاوةرايسلا بك وكلا
 توسراودالا,ذه (ىعلا) منار روبلطب شد رس « قلمك نبا تخرج
 2 ما امل الاردست أ قلل اء هدر ب امنومرتي نانا كالغلا
 ارز م ايش هبل: ف دج ونذ هامة 4 تحيبأ كلالفالا اراودأ عسا هناك ةسيهلالا ثءلا نم! عمت سا نف كيذل' تاك رحل ةنزاوملا تاخغتلاباهر ةراتوتالآلايةراتتاسنالا
 ءانمؤم# ىع لسا عرشلا» دحام دنءفوقولاةتامرحلا ضءببا :ن»و مدل
 ددامو(ىنعا) ع تشنزاوكرهدبنا درك ز فن 3 تمرات
 ةمدخو فاطيحور اأو راح ,اث ؟ن٠ناملالا هذه
 ا سسسحملا مسمي ايورحا بطل اثدح ةنجلا فالك ال هينو مدت ب سوتر سلك تلعج اراث ناك اغيطلا



 افطللا

 فيو ةوسوهلادأ نمت اازمهضءرو ضعبلاءادأ ىفةحالملاتروملايندلا ف او دارتا-افاصلم
 مدكىازجا همهامط  ىم لو فقتل !ففنسملا تاو ءالاانعقسا ىئمتاق نام اطتلا عبق

 انروظو مداءازجأ انكانعيب نش (ىنمملا) «مياهدو:ثاهطنآث شهب رد

 هجرك 9 ىوتكم ناحلالا كئاتعممو ةملاق هم نيدو وماثكرهرهظ نمرذلا ل

 انذحلاو رأى لم بكسيوو (ىنمما) يزيح ازا دمككمداي ه كش كر بآتنرامرب
 كانائحاررأ تينوح مووت ةعببطلا ةبتيموةيرشدلاملاعلانئب عده نيالارءاملا

 انءاقساث نراه[ رطاملوأ .بفقالاتاوسالاو 8

 . ا ىم ةنيا ىفءاةعممام لن 1

 اناذه نكمل (ىدملا) يه برطتآمنياوريز نبا دنهدك م برك انا
 بابرلاةره-ثثو وهو را اذه ىطعي ىتءبركملا بارتيتاوصالا
 يملا ونار ةنلا فوه ىذفا برطل لاذ ظباغلاىأ ملا ذهو عسفرلا

 رهاطلا«املا (ىنلا) زينو شجاع شزيءآزتسشك . زيكو لوي, تاعمآن وحبا

 |ريتوا سمره | طملاءاملاجارمره اللا ءالا | هيو التخا نءراع طئاغلاو لوبلاب طاتخا م

 ةذالا كلن كسا ديذالاوا حار هاطلا»ايلئكرم_ءطسأزؤبناسملالاو تاوسالا اذع اضن

 تاوسالاو تالآلاهتطساوبو نال دوتتفترر وطعام ةنمللةيوسالا ةوالسملاو
 تيقلو ةرارلاباهوالح تادف ارم ربغتف طئافلار لولا, تطلتخا امال تاء غتلاو

 ارىذن ؟شربك لوب « دردشات إلا ىوتنم 2
 عبارات ئفطي لوب هنا صرفا دووم ءانلانيمدآ باد ىف(ىنعلا) هد

 .لوبلاكم دآن باد قتام_غنلاو نامملالا نأ ض رفا

 اهبسأبالفةودالا لبق نم نوكمنق مومغلاو قارفلاران طتاهكل ةذملا نام ألة بدسنلاب

 را سير( ىنعلا) م خاشن شوخ عطار مف شناكو دئاعش عبط نبا بادش سفر كوط ىم
 نيكسنا ينعم اس:هدناشخنا ىلء مغلاران يو نك#هنا هبط قب نكلاسم املا

 اى ىه ىلا 2.1 سالاتا ذللا لومي هاك ةللزالاو

 سم يقل مدان با د ل هنروامبب ىذفارهاطلا
 ارآنكسو أفطللتاازوو مغلاران نكس هناف
 نمو لوببر ا ارشلاو مغااران نيك اميز صص الو لالا :ومب موس الىذلا نا

 نكلهستةاطل تاز ولراندا_> الا هئروا هجذئلنا نمت امل لا "امنا لون قاشعاا ارشاعم

 حا اذارهاطاا“املاهاك قوذملا نمرلمقال

 ءآناةشاءىادذ سلا ى» مومغلارانا

 تالا ةبترمتيقلو عوف نما



 هاف أ ثعال دلل ءيق لعن دمالى دفا ىناحو رل ا عامسلا ثلشالب ء١ ادكتاك داق (ىندلا)
 ذي تل ارهاوخلا عقد ة_هج نم لابملا عاف ج انو هيقنالاستامو را

 لارغ عانق ابددبلا وفسبف اناا لؤي رطملاثالآلاو ةثحلاتاوصاللعاماردو :+لا ف ىعتلا ةباصالا ذل لارخ عاف جاأفو بلغلا ترمب,
 تسلأ باطخ هذا عاقجا اهفو يقيل اوف :رهلالاك هنم تلي قوذ مهل لصف عا رفلاو لصالا
 ةواشعال سعف .اوسالاو تالآلا لابخ عام سو هر أ وعرق عمةذللا لصأوهىذلا مكب 7
 تروسهكلبو ريهشتالابخ دربك قون إو ىوتشم سهلالا باطغلا تر دعت وام نونفي
 تالايللا كان _.ةريدضلا تال ايخ عاملا ىف(ىنملا) ب ريذسو كنا زادك
 تاوصالا عام ةطساوبةلساسخا ثالابملا دعي رو م هريغصو ريغ 1ثوص نمنوكسن

 ثالايخ كرر عيوم عانمملا تالروا
 تدادزا هر ةبح ىلاقداص اشاع ناك ناو دادزا|مفاموأسن
 نمتدضو حاورالا ماع ىلا حورلا تئاناشاو حو رلا بنا

 ناهلالاو تاوسالا نمش لاران (ىنملاوب ذل
 توسل هءاه”نيد اطعم دادزا هامل كر خس اييارش اش طعلا ناك ءادرهو دا

 ىو>ردت اطر ئزوج ىب زور سزا كة تشتد رعت باك- طا ا زوما همر يحااملا
 رب ناك ىذفلانا تطعل ا لجرلا ألا ماكَح ناس درزكىبرطردنابا كنايو ديك وخ عامس نود ارواو دونيد بآن لزإب زوجا وابن دبسرخبآ» ودوب ركرداك بآ

 فاكلا تضج وك ظفلنا ىلع .ع ةرقح ىف نات ءاملا كادوءاملا ىف ازوجزوملا ةرعشن
 فأي والا ترس عتسج“ملا فز وبا عوقوبىت>*املا ىلا ل هيالوهر ةرذاا ىنع

 نآدووبا ل وغتردإ» ىم ب رطثالآلاو ناسخ الا توصعامم لدم املا توص هعاسم»
 لمعلا ةمعملانونل امض (لوغن) م دناشفىىزوزوح تخردرب ى دنارعتشت
 ك اري اكس زو رثذب زوحب هر عش وم علطانا ثاععلا لاو قيمت لح فرجا "ام داك

 بارسواديدىمهدمآ ىثلتاب « باردنازوحا
 ملا فزوملاةرحعت نم عب تاكو (ىن

 اراذ كيك شافك فاعل ىرتثم ءاملاءابح
 1 4 لاق هدر ه2 موهيرلو هلام ىلع ملط |لئاه (ىنلا) 04 مدر
 رقرودونزرت تس ردبآ ٠ ردت اىباردغشي» ىم هعايضا ا ب

 كتم دعبأ "امانا لامخلاو ليلقلا ثمل قد وءاملا ىفعمب زو+ ارثكسصأ نا

 6ع يوسع 03



 م

 (ىتسعلا) ا وح 16 . * وريف اخ هد 5ك

 لاند سلب (ىعلا) 4 0 57

 ىلع ىةر دق اله !تايعيفااىل بابحلا اًدهءاملا هح وى ءىرثوءاملا

 «يتادراج تفكك ضوه ىاندرك « نأو رددرسج لغشدرعخ ارا .ثأ9> ىوتشم هب رمش
 ىرشم ائادضوملا تارك نإ ارو ءراك نكي .احاطعلا غشا سادلا ف نوكيام (ىنعاا)

 ناثطملال خش (ىنعملا) 6 باوس همك فاط وجاحوسصش م آني وبادر وحدو 2

 ة-رعك لوح فئاطلاك املا تر سفارط أ رماملافارطأوررهلفارط رورااونارودلا

 هنميدم ىلا ةولالا وهلا *انوهر ىوثعملا املا ءا ىرخ اوه هنالد ثراارهرباوملا
 ىزالا ب اطاناء ناتو نركسه في ولالاةيوولا "ال ضوح هدوجو نالأ شنب وملك
 ةديذللا تاو بالا ىفدوحو .هرثأ ةبرشمملا تن لزالإ باطلا عامسل ىئاطم قاشعلاو

 ةدللادرجم هدام لرقب وهف: ىلع لأبي مالا قلاشءلا سفرة كسلا ناملالاو
 قشاعلا دامو قش اعلا هدا ارأ ىذفلا ءاع م دما هنو ةرج لا رجيرشنت ”ىالا

 مق ةرآواهمهعق سة رات باكا تال اَولع 0 ل دركبشنالا بابا وسي

 ماد حلا ءايضىاو ىونم نب زنمدو هةمنأ: ىو لاقاذولو طش موقل نم
 ىعي وحلا ايدو نيدلا ماسحات نأ ىوذثملا ا ىدسؤاذك (ىنملا] يىوتنيدلا

 ىوتمم كباطخ عامتسا ىو! ا[تدسقللأ اذكءانا توسزو ل ارت اًةطدلا دم

 فب رشلا ىونثللا(ىنملا) ب لوبق ىتسدرك تس”دآ هج « لو اردو جورخ ردنا كوش

 ىرش م .بسح يملا ةروصل اى ءلوسالا فوع ورغلا ىف
 نرئأب يطال لا (ىنعلا] م درشيدومن دنركلوب:نوح « دي رت

 نفلاماسحإب تنأوادبأ لورغل

 نوجإلل ىوشم
 انلنيدلاماسحايو (ىتسعملا) 0

 اني نع راهشاو د لحاف

 جرعو



 ىونثم ةيندالا مولعلاو ةيولالا فرامل !!مم بوننصف ىاشعملا ىلمرثندقا هرثثدف همتاعمر امج رخو
 نمىدصقو (ىنعملا) ب تسوئزاوكش با نارام دصق ٠ تسوازاروا طافئازامدضتا»
 ءاملاتوسر .زوملارثن نم نا طحلادصقنأك اك كتوص ساشثلا مالعا هلاشن او ىونللا كافلأ
 (ىنملا) « تسا دوك اشم قو ثم ءزثاقشاع م تبا دخزاوتزاو[ن مش دباط ىوتنم
 .اظلا ف لاعتقال تاغ ف: نأ ىأ ىلا هئدنلا ثوصالتوسوئاةظئرلا مآ حاب ا

 هّللالاق هقوش عم نمث ديه: شالا نركي نا اشاحو كلت اضع أ عم
 لما امكر ال رت الانا, دنعن نال تالت 5

 كم ىرولا نم نان امرشا كلوب

 هللالاستاو (ىعلا) م سانناجاارسانلا برش ه . ساب
 اذهل هو سارفالو فر كتصتالب سانلابىامت
 !تاسايغلادرسعرل_هيالسانلا |

 ناب ناج ريغ سان « قصاتس |

 اوم دو 58 ءايلوالا دمام
 تيرا و لام الاةرو -قىلامن هوق تأرفواو

 د_هى#م لت لو ىرهلاىف ثق

 يراسل 0 رون نكملو ىهتا مهيديأ
 «ىغىاسيقلب ودارعتم -ج كمل ىء مسجلا ةيل رص نم صلخفل دشرملابك يلة

 | ىتلاناهلس زج الك رثا سيماب ل شم ىبغاب لمس كلم(ىما1) ) «ينداملسر منك رن
 اريصتل نيل اعلا بر هللد السوم تل فلقو ةيناهورلا لجأ :نامسكلا كرلا ىأمالسلاهيلعأ
  ىلعم دفتر ره نكسلر تيموذا ثيمرامرارسأ ملعون ءزلا نام لسة دارا تحتَ ايافراع



 عم

 م شيك رذلانآس او سوزا كلب ه شب وخ تاك رئافلوحال اكو ىو هليل وصولا
 *اماثو لولا ىنعم تكا ىلع ىلوقنماهلهذأ الن كسل لوح الرهاظلا ف تام نا (ىنعملا)

 تامال_عا !دفورةئيملئاراكفالاو راكالاهتداع ىذلا ساوسولا نما واعف ل ءسغنلا

 شيك ثي دنا ساوسو نم هلاالا ةْؤةالو لوححال لود لم لوك هن "بول هللا سب. .اوالا

 نمى الك نب هنالاثيشىئالك نم د ةدسا_ةااراكفالاداثءا ىذلانطلا ةىيسىن*#

 ب نظر تاراكناو ساو سورا لدر»و نم تفكر
 را حصن الا نماركسفو ال مخل عذي ىالكن أ

 نوح « تسيئوراجئهإلوحالممكم» ىوتثم
 لوعتك نا ال جالءالىميلرحالزمفأ دهر سأب .(ىنعملا) يتب :

 ذر هللابالا ةومالو لوح اللوم ىلاوفأ لوبقم دم كلباء ىل ىرأ ان ىأ ىد يوهان كاف

 عضارمرثك |ىهأدوهاك اهلئاقرسءابعب رست ع نما هر ملأ عهسم باقى ترهطظةنداع

 .٠ رلكر هنتر ك نم تفك هكوحال ىو فب رشلا ىوتثملا

 ىف فقو ى الكاف .طلا ساش فايف( ىنعملا] يوكيدوخ
 ركل ةتنأو تك نام الد, *بهلالارارسسالار فراماأ نم هته

 تامكان هت هزيم ىف شوخ هكىبان ياو نإ اومربغف«ايشالا عشب ىلا ردم

 قرتنللابو ضم ناكذلا كاذل ادم ىلثمر تالا عا

 كيدأتلا 2:

 دك ىلايخوك طم لاقئاو زيدل
 امل ارك الاداتمم الاذنال (ىناا)

 نآونمدرك

 يتعد: اهفوفشي ناكهنافةمابش
 هرب ىانإ» ىم ان: املك مف مدعي

 ذره « تميلفا ثسنتم ,نمدس « رخ [ل<# ىف لاتانالومو

 تب الىتح ملعتو» ليالزه سيل كررهو ملقاوهزب !بب سبا 8
 ثسين « بلطردنايةادوخناطمىاإب ىونعم قاب ذأعلاو درطيق نعطلا ىف مهلا

 بدألا يدع لكم مهلا الا بلال يح بدألا سبل ل- ! (ىدملا) يبدا يره المحالا

 «دنك ىتياكش ويبار .؟رهاط ىم بدآلا دعب دأ لذ لع ءريصا قداس ابل اط تتكناذ

 قلما عبق نالف لوغو



 كل
 اهبقامالك بألا جيف قد ىف ىفلات هانولل نيس اكااا تالا (ىهللا)

 هو وك. دووخ دا ل عر مزيدحأ نسكت 1
 يا ا ىونثم عيبف ىندمذ_رعلاءابلا عتب
 قنوكي ::> هتداعىدلا نال (ىنعلا) ملوح تاع 1

 | رد مام ىلع مس. طلاحابةوةداءلا ابق نمالرج«اغتخالا ىأ :ىحتملا اس ىلا شب لودحلا
 هاك اع جشرد كبل كم نأ ركجال .عتساأ 5 صال دا لعبا موال نام نم مسوس
 1 رك ثا كلارغك أ ٌأ ليكناف (ىنعملا) تس .ارهرتارامومشخي ىف «. تدادخ معازا
 نمويشلادوجو ف يالا نه يكل ذك نا رمالا مهن بابأ :عسبطلاو ةداعلا عبق نم
 - 0 ىوثم ىوملاو ارا ءملاو بِضعلا لخ أل ث نيل ىلإ هن هقبارمعأ

 لانالن (ىتعاا) ب ناريمغبي تدرك تاكشنر> ه نابحالما

 هموق نم كك ثبال رماكسلا ميشلا يندب حو رلا ح ءالسا هيلي ةباكش
 ىم ممعأ نمءايرقالا هل *تناكمفاو دتجلموحاورأ حال اللي سانلا رئاك

 لمشم دعنا لعا(ىءلا) ميناشاحاردبت سلاح ةنرو و نادرمازاايدنا لمن
 ةحايقلاو عما لاح مهملخلالاوسفنلارهتزطلا ىضتمم نم .سبل ىل عت هللا مأ نمءايدنالا

 مجال (ىعلا) « ىدزبا ت-هدوبرك فرجا: 8بىدبزحرددتت ةك ارعسب 1 وشم

 لاقت ةفانوتمتركب وهلم ةلا دع عرمظ ناسا الا ىذا مهلمحت ىف مربط اولذق
 نايمردناملسىاوب ىوثم ةري زمر ارسأو رم امتع رد مهل مدغم دع لثمو

 لاح ىلء اضم اوايو نامّرلا نا لسا ىهلاز َدَد اءرمءم١اب وش زحملح « زاوغاز

 جزتءاو ىلا ملح نا جدلا قدملاو عيلااو عيبها ىازللو غاز طسو ىف هللا امرا .اعاير سانا

 نيا خاوذامل ابن تتكولو هةءو مهكر حم نءدحأ لكل لثو رود نطل عمبسو لهم

 نديرها ى باطلا ناكؤلو بولطم قا قال, ىانقلا نكن انك اسنيركستا او
 ىواثم عسبتلا مدع, قأيسامو لا مالا نيف! ماس نامزلا نامل هئمدارملا نكما نايل

 انثامنا علدابو(ىمال) «ينواعإال مما وت دماك ه نويزارتلح سيتا دسو»ىا

 ني دمة لا نمرعثك ىو مالسالا ددصت نأكنم دارأو لرعصو كبح ةمول_ذ

 دهأ موللا تاكو مه مردسام لكن ع توغل رمل .تغا.كنال لل >ىرسأب مالسال زداعالل

 نيركمنملا ى ثني رخآلاوويلؤألا دي_-ةئل عسبت»نيدلا ءاسحاتنأو نولعنال مغانكوأ
 عمو «تيءاب رتردك ا مالا ءيلعءاىو رمسعوطعأو ةيدشلاقاشلا م بصق

 ىكساوان اهل ثدب أل ىفا لاق مجمل توه دوناولوادي ثءاصأ ىلع ثدحأ مويدهحنو

 مالا هيلع نا هلس نداتسر راد عال نرلعتال ما رددها ملل ةحروايعادتلعب
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 هيلمزاملسلا رادام اذه هين نكمرمخ أنو لرعترم دن رارسا كس يقام شيب

 الوذوع هل ىل باو الرألا له رارصالا ىركسذتال التاق سيملبا فب رتل مالا

 دوشت وصخ تركشا ٠ دوشدب فر ويقلب اس نبه ىرتثم نامماللءىحلا ىرخوتتا

 تاعماخو سمنت امكلا- نوكيالاومال- ال ىتيحو سيئا ىعسا(ىنا) عدوشدنرم

 نا. عونا ون ناج و دثكربا .ارتردونراده درب إظ ىم كادا.ةلالاولع ابنا نعاو ريو ركع

 | بابل ىه>ونتم ناكل اهصخ كني عم نوكو ىنعب لما علمي اح (ىنعلا) يدى مخ

 | ءاضعالا نم هيلع نيو هتام لك نا ىلبعاو ةمما تنوكنحو رلاب ل حرر لب ىلا عث هللا

 هللهلك لاجرلاو لاملا نما كامو حو رلاو لمعلاوجراوملادندبلاءازجأ عج

 عسي (ىنعللا) 6 تاحتما ءاك د نة ركل ٠ ناار نمز تارت جل ىوتثم ىلاعت
 نيدلا مهن لافالعو لج قار ك-ءناحتمالا تةوثادوح وملاوتاود لاو ٍنيضرالاتارذ

 كيدهم امنفالهأنءكلاثءأىأ (دو-رغتم كل
 اة در لانا ناتلا و «مكلله بو مكسو

 0 ظفا ناك

 (يعلا) 6 دركءتاةوطردكىديدلر به در هيل ذاعابك ىديداردلم » ىرتثم

 ىلاعت هوفر نام نانرطلا ىف عفت عانت .اوردأع موه, لعق لعقد "ىأ ”اوملاتبأر

 نماذ- .هناكو لولا اكج وم ىف مه رحت ىهوأر خا ارذمالارسرس عيرباوكل هاه داءاماو

 ةلزتعاجن !ءةيؤرتؤرلابو داثرالل دهتسم لك دارملا نكمل سيقايل نايل ناس

 002 ١ث-دومننو راتب ءهغاو ٠ نيكرح نآدزنوعر فرن« ىوتثم :دهاشملا

 | ضرالا٠ذهىذلا كلاذودوهرتىلءدمألاىأ نكلار

 و دكل يتبل يابت [هخارإو قرم ضرالا ءرادبو هل

 :لعىذلا كاذو ريغلابلسانأ لعق ىذلا ل اذو (ىعلا) سر

 تقك هت ديئدواديخادلا ا كما دورغلا سأر تاك أ ةضوعبلا نأ نما

 و ةدهاشم مع هنلعىذلا كاذو (ىسعللا) عنكشر ,ككلووراب دهشش

 ':ءامالثزةثنرسخا الاذارع هديرعإ ,عاللابب رشمالل !هءلعدواد

 «. طراىادعاربب .رابىتشلا زو ىع
 اراطما ىابعأ للانا ةدها مو نيم لع هتاشيأأ



 6 وكيرك 8 ىوابفا ةرغىأ ةطوغاوك أ سدقلا نمبي رغلادوسالاءاىلا "ل11 ىفىتح

 تاداجلاةةادصر ةئو اهب نول قأ نا 6 ىن*لا) نأ ةراب هنالتاع ٠ ناوجتاداجزا

 زجاعدشككاك و رت لح كدوشنا دتح قوتشم قو ىواةنو اعملا نم“ 5

 سني دعد ران ث رحت ىواثملا تاكا (ىسعملا) يك ريراب زادوشا
 عوير (ىدملا] مده ىرسدوثىقحركشلو دع ظرمىهاوكرئاكرب تسد ىع

 | ماض وبلا ىلاعت هالات قم ارك نوكستة ءديديلص دشن د زيذل ركل راك ذ
 أرى اهتهسعأ ىلع عضتو نوبسكيازباك امج مهلجرأ منو مهيديأانملكتتو مه

 نمت ( ول مستو واركمش ل نايمرد « سرد ءةردؤح هشه دوغىاإل ىرتكم

 ىلا هت« يماوأ ةذلا خت دع اىأ ىلا ةفلا ذو د ضيفا ردسي رأ ل معلو زع_ةلاىفا

 ٠ نافورد قحركشا توزجوزتج و ىم هشخاوهنم ضخ ىلاعتا
 ؛م ءز لك ىأ كئزج ءزح تنأ (ىنعلا) يب قاقنزلالا عيطستوثك ا ارث

 ىلاعت هلل ةعيطم يملا وو قافالا ةوح نمثل :ءيطمىهنآلا نكل ةةقاواا ىف كل ىفاعتا
 كفل قو نم ضرعتل ل !متنا |. جىلا_هقهتدلرا قلعت ىتمو ىلاصعن هللارمأب كل !.مءاحلاو

 (ىنملا] مي رامددصدرتكرم وتزا مدج درد عبي فايوك ا رمش دمركب ل » ىم كيذؤتو
 ىم الهو رلمدةئاع كالفأب نيهلامكو هفوة ءارس معا :.هل لوي ىلاعت هلا ناك نأ

 ناك ناو (ىنملا] «لافثرك نان رَولتَس"» لايراغب وادي وك نادند
 ابيدأتىأ لاعثرك سلا 1 نول وم رأى ال لومي ىلاعتهللا

 (ىءلا) ملمع ارزترك كنبات «للعب ا تاوخاربط نكزايإط ىو ةيذأواملأر

 | ضا سماالاب ماع نكىنءد تدبلاركس# لمع ىرت ىتح للعلا باب «:أر فاو بطلا باك متنا

 ةكل« بر فيكر ىلا عت هركسعاهنوكسل هفا رهاب لمع فيك

 « تيكن ا-[نايناجايىنهتد « تسبو ىزيحر
 الفحورلاحورلةلسةرا دعلا نوكستى تم ىلاه: قط اوه

 زك ه« ىرو وبهركشل نك اهردوخ ال ىونث. هس ور ورلةوادعلا نوك-:
 'رثب راذدلار تسص_حىرلاتنأ سيقاماب (ىنملا) «ىردتسمدتتك

 أ ىر دس ل نولع ذي بلغ ارجو رلاب ىأ ورمل طوف محاخىسنلاك
 . نم كالاماناغالاو مميت لاذا ادهى لباقي نمفوغم دوةرذ ودب رأام ىلع فزنراعب و

 فان مهنطا اذا كلي فيك علا تدع ل دبالام ةبوةلاو ةب روساا ىلا ثلا

 سيقلب رافكارشإ ١ ىوتشم ايورخأ كل كل ىلاعتهق؛ .! نيم ىفوتلاو”ىلعاولعت

 ثنا ا كململا ىرتاالؤأ سني ةلبا (ىعلا) م تسند آكل :«.هقابارمنوح .٠ تقزا



 نوع دم مان ىل اعت هنا ىلا وصولا وه «ةةيلخو أىتنلل لو سول تال ةئالثالا !عيمخ
 .ىفا يدوخ 9 ىو لاومالاو دالوالاو كلالمالا الرتن منو رمأي وتلا ىلا

 ريغ كنانياهأتنأىدتع انامل (ىسعلا) هب ىدي هاك شن نءىفوناك ه ىَدَمآ
 حو رال, ةروس شمت ىتعرانملبةثلنا قالشب انمد_هينيلعت ىنيعباتتتامل ىأ ماسح رش
 ةب رهان لارا دج ىفءسورالب روصكءايلوالاوءاينالا ىلا ة.-#اايماوعلاتالماسح ىف
 .تأيرلا اخو رال.ةرو سكره نانرعءالوناثراالوناعاالب نان ؛اماداخ
 باطملنا اذه ناكولو نامزلا نافلسةاقالم ددنالا اضااسو رىطعي الع وطلاب
 دو شئ ىم تادوحو اعمل هللا سم اجزم

 | تاه ة:شفنلا (ىتعللا] © تسونشاج ىف دوخ نامزا تاروص ه تل

 شفنلا نا مادام ىنعي هحور نم4 مط الودل قوذالةر وصر و
 «ناركيدىارزاوا نب زلط ىوتشم ل ى» الر وصو وق تاك هر ىأ ىلع حو رن مهل ظحال
 شة: نال الالءريغ رجال شفتلا كاذب رو (ىنعملا) هون د دوس درك زان

 مولعلا نم هلربخالحورالب روسو هو لقاء هيااناا مءزياهو 0
 ليلا نورظ“ مهارتواوهد هلال ى دولا ىلا يقر غدي تأرالاعت هلل! لاق

 نم غرشبالودارفبالا قب رط قع
 ودعا ارذرخ راك

 فرجا اع عرمشا ذولو ذر ريصنب ال مهو

 اعنا 'ىم تنأأواناثنأ تاكو:
 تفولا نابلس لوب «لا) م ىتينونت[هتار تبا

 فغةروم لكل تينأ اذاتناةءناالا# 3
 ضراعلااذهنا لعتإلو تن تسامقنا ىلا ساوانأ ىاوهتنأ تا هظاوانأ اذهالثاناهدتع

 ىأثنمةلاهلا ءذهت'ازاذاف مهوتلاو نطااهرذما الوقت
 ة> تناك ولاهناف امو غسله نتا تروم
 مهلا ىف ق يثنامرلاٌ لاذ ف نا [نءانامزا دبحو ت* ا(ىنعملا) يي واج نىفم هشي دئاو مغرد
 ىابكوننياط ىو ناللا تافالاو يظمتت الأ الام ملل العا مام قاخلا ىلاركشلاو
 ةريسلاسيدلباب (ىسعملا) « ىدوخ ت-مرمدوأبي زر شوخ هك م ىدسرا نارك

 :ىنمثنأ اذه ةروصلالهأانو

 ,ىلاذ أ معز كلاحةرو هوه



 مم

 در دما ىف تاكولو زاجل رو سى نوكسن لاو فسولا اند »نان سأ أرلاناركسو
 اىويندلار ورسل اني زاحلاةروص لرغتلاْاتامصلا عمج كنركل دأب
 ىد-وأ ىف ءايلاود أر دجوأ :ةيتامىف نركنالا مال اهتوذو سفنلاُو رو رو رغلاو
 دحرأ أن ظبو ه فن ىرو ارم دقعي و« تف د.ةتيىذلاوه ىز املا دجرالاو باطشلل
 هومدسع ما ذلو قلنا ىلا ياتدحالو دشرملا ةس خا لسبو هسفن ةلرتييذلاوههسكعو ءامزا
 اما شير مادىشي رخد ص ىديوخ غسل ىوشم للاخ .:!ةبيلع ًارطإ الءوعظ»االب

 ءوثاذلار

 مفتالى ]لسن مطسو 0
 هندطش|امو كن دو سةمرم طف ذوو ملف لكيلا ةةياح1 ىف تر ظن ناو كالسأ لوا

 كتاظنام ةؤكا مد. هنو كالثع مع كنان :ل د احدو. 1 داطص: كد. تن
 لجو رلةيدنلاب واهل شرف لني رسب لف ةرسفلاب و ارال ةيسنلاب
 39 اذالا نة رص كلام ميم لمت نأ قئاللا/فةستن ا كالفعو

 .ضرع نأ .دوخا مئان كد شابتآر هو ىه ةدللابعا
 1جاتمعال هلادبا ان نركب ىذا ثلا كلا زوهرهوملا (ينمعملا]
 فرعب الو مسنة :> ل«بالىذلاناييثالا هذ مره.< رهلاءنانارذهراس ض رولا

 نع ىغتدب رمتاذةب رهوج ل +. يزلاو هل ثتؤو ةريخل بان صرعلا مكح ىلفو ناهرهرح
 نع ضرعم مز ةمدلا جانويالو دلار »ويهرب رعأ تت لخخا درهوجلا مكح ىف هيبغ
 اهذفو اهد_و هنا ذر طوف اقف هدحج مءاطاس لك ةميةلساب لاعب تاذل ا متاقضارعالا
 ثاوادوج دارج دآويرك وف ىماومطسو اةرفراهردسو
 ذالعرطلاو ه_ئدعامدكنباتنك نا (ىنللا)
 فو :ةالاا ةأ سم ىف م دعقا هت افص: تغصناو مد[ل ف نم ةةيجالا ف تكن ان اينالا
 الدور ناب ٌرذعيبجرظااوتامس) وءاممالا لهباناع كو ةيدوب هلا ةبن سم لن
 ةيلم ف دهف منام ان ثدعامرذب روصلا كلاسعأو اخ ملسان امرة ونعملا كل اسن اىأ
 3 ىم مهقعيامو لانا ىريةقالللا
 ) «تسينرمةردنأك
 يار مشل ىف دوكيال

 ءاغردلاكت سيح ه تسئر راكم خرذلات
 ناو نباو ب[ىوج نوج ل :وثسامخ ناهس نياوإل ىو الث ثديلا ف نوكيئد ىأرر اا ندوكي الة اسعاف م

 ءالهولالارؤكب قلاب زركلاوذ ايلاك اينالا ده (ىندلا) « باسعر مثل در تسهر
 ةروصلا ىف ناسنالاو باسع مل !ء ب اغا او تين ىهم محلا نوكسو ءاجلا مطب ةرعاتدلا

 حورإلاءالدا_الاورغسأ ى هللا ىفو ربك 1ةروسلا ىنولاعلاو لام ئمعلا قرر ةسأ
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 دحاولا الا اواجه | 0 2 الجأ ص:روسيف ىلاعت هللا لاق
 از رحت كلذ نم اودمأو مهب ولةديحوتلا ةضالخ رشابنإل (بامعئتلاذهذا) ةهلالا
 ىلع ةردقلا ىم ةيهلالا نام ةبولالا ىتعم نودهلالا اوفرعاش اكو أ نابثانوكين !نعالذا
 هزاوحوأ امهبوناقلا بوجو نم بعامل عرغ ع .ارتخ الا ىلع نب رداقريدقتو عارتالا

 وهف طوس نوب زجر مأ لكو نيهلاانوكيمل ف ولا ىلماك اوكي لولو امهلاكنم عنعتاذو
 |عمجيوهىذلا بلقلاث يب وك لكلا ناسنالا نا يتتف نيدملا مت ىسهننا لطابح ووطم

 هلامالا لاخلا صك ار سيل ماللا ءرجإان جلس ندرك ادبي باه ئنءابشالا عيب
 ىدسدوخوت ثا ءرد فوت ن رد فون سك كى ويت لبن ىشرغءرذاليرن تام اردت سده
 سمالالئاة سيما مالسا |« ءنامل ناهطا ناسف اذه هتارون دوشراب ناج مح نوح
 | كلامفالو ل تسح فال كئاذ 1 |َنضّرخالَم هناا ف ىعاغس ىلاعت هللا
 ىوتثم ىلا هللارونب ةخودفم .ور نيم نوكسنال ةةمحمتل احلا هذه نيرتتنأ ككلمو

 سيئاباب ىلاعت (ىنملا) يره ىف مدك توهملجا توج «قرءداوسر نماك ابنيه
 اهكلهأو ةروشلا رمح توااولجألا لثم ةرعّدلل بوسنم لو مرانأ ىنأل بناس اذلسهل

 (ىنعملا) « مب ىورر توهشرعسا ىف« متر مشربماتوهتدوف رول ىج ةوهشا
 ةوهشلاريسأت لو هلع بلاغو مك امو ةوهشلاريسمأ نأ نكس

 سلا وهوة رعلا ابل أ مضبتب ظذل نمدارلاناىل# ساذلارئا كى وبحتدجو يواغمو

 ليل نوح ه املس! لسا تسدوف نكش تب إل ىونثم سبقلب س فنا م قايل
 ءابن مولاراخ وت سلا ااا ًانلسآ لسأ ن مغ (ىنلا) مانا لجو وح
 :ىهر ىامياردرك ف ىرتشم ةب وذعماوةب روصلا مانسصألا اولازأ مها
 ممارسات انثجناريسأ ا ىع؟ ىف ههراب (ئمملا) م هدي ةمرداسج دركدوصع
 كآ اةندشنب ز ه تفرهلا ب ردل وجوب ردح و 3 ماسالا يعمي ق دوجملاب

 تيبىلانيعالا لمجوبأو اف (ىنعلا] تف :

 كيعم



 هايلا نال عميظع قرن باهذلا لاذ ىلا تح باهذلا اًنهنمدو+وم نك انمالا ديعم
 اروادهنرس دياردنبا ف ىم مظعو ريبك ىنعج ةمهقتل|ىازلا نط تذزوةدحولل تدق ف ىف
 ىفأب مسوهيلع فاس لوسرلا اذه (ىنملا) يناتمانوج د رسدباردت « نات

 مانصالا عج مانسصالا تيبلامويوأ ها ىورامل اسأ رممصلا 4 عشيق مان صالا ديعم تي
 اسأرعشب مانسالاتيبل أبني !لهجوبأ لاذو هما دفآ ىلع ةمةاووةد اس تطناد

 هلق هوت تاه 1 ىء .ةئوأعملاوداللا 1مم بلطي ماولدعمب وةشلا امسالا لثماهل

 : ىف ةرمشل بو لا ملاعلا اذه (نعلا] تسيب هال ارئارفاكو ابناوتسنا

 نغءابناللىدهف مْ ىه للاصت هنا ىلا لوصولا نمةاسنوكس:ةرو هلك مال اذه ىف

 مهني قرلاو ءايغشالا ناكمو هاينالا "مم «دارأ نكسارويطلا شع مسا نال ناك لو شءو
 نزيركب" ايقشالاوىاعن قةدج اسانواعسوأ ندلاتيب روس نويرذم“ ايلوالاو «ايبالانا

 3 ام اهروصلىرسا
 ,ةيراغمةيوسلا ةوهشل نكلا
 اىرتثم فوي نزلا شفلاالا قرت الوءن دعما دقن أل قرهتالرانلا يف

 فاطالار فوبز راذكملا (ينملا) نادنردةرينيردلا و رزوهمه ناك ر
 بانل ىم يافا ةةدويرف نورثاكلا !أمهو نانةرذلاو صل الناب هذلا لم
 قأالفي لا (ىسعلا) 0 رز دناردرز عاوز

 كنا بهذاودانزلا ١
 امه الرا ةرتثهنعز زم 7

 0 1 رش

 ,اتسح ةقدوبلا يف

 :موهوجر ف مست 0 .ديأ نومرينونمؤملا اذكرانل ام>ويف

 فاك ا ميش شكن اك اذا اذن هوجولادو-سذ:لا له اور ذكلا لغأ لس نوغببالو تاوهشلا

 نيكلاوأ لا ناكل نم ةيكرعتناك اذاامأو لاك او نخل او لالا ينعع ةيمعلا

 ئوتم فوأل رقالاهجولاو رانلا ءمجر فت هنت ىبرلا الاذفو اهانة بئاغلارب ذي

 يبول قانساجأ تلا ين ريترو جان كمز :رددشأ

7 

 الر نيطلار ابتمابنيدلاناطل فرظنتالءلبا (ىتعلا 0 نك



 31 اذ _هتالنمط نم «تفلخوب
 دعبتودوطن | مل -تردتقاو «ا,اوالاوءاسنالاةيريشل ترظناذا نام ني نم هئةئلخو ران نا

 |رخكىل لن( ىمللا) با مرخركي لك فك ا. ءارديشروخ نبادودناناوتك 3 ىو. |
 دي-زوحلا.دازأو نيطةئفاعافخاو سولاءزاه ه-وءالطو سما .اننكميىجءرمالا |

 اناثمرسشالا منام 'اسالراءكلا لاتاذغهلو ل1 م-طا نيالا ةونيدملا نا اا

 مهادبأ اوءابننالا ضوه ئةم مهةفو مهرغكم مهل ءترتاسا متوكل
 أر ؤفرسرب « شرغسك اخد سو الا ىزيروك » ىو م ليل ل تء4ناكن م بةبالا هو
 هرم تا دامرةةاموبارتةئام ةعيغحلا سومر وو س أر ىلع تيس ءرولر(ىنعملا) يو شرس دارو

 م تديلابارثلاب وح ورلاس ماي دارأف امزلاو بارغل' صآر لءسْشلا روب ىفأب و عجرم
 نيستا(ىنمملا) مباتق دشوربكد شارك نطل « بكىوردشويبوك د شابك < »

 نم عمجر مم س ملا هب ورتب ين نوكيأمنيطلاو ءاملاهجو رثسي و ىطغي ته نوكبام
 هزورءسوذكل٠نيزادود« راردامهداوجا ديقلب زيخل ىوتثم لاذ ةسقلا ىلاةسح ||
 كلءوةدطا نان دب قرف أو مهدأ نهارا ناطلس تم سيقام ب كيوف(ىنملا) ب زارع

 نبمهارباة ىف لا ماب ىل ولاول[ .انن- هجرس ق ماو عأ ينوي ل الآ
 ين ريس ف كر بام هنا ةحر يهدأ نكمعإل

 تنك هارسمابريدتن ىا هلك الأف ىوغ اح ق4 عض ااو كاز ةئدندو
 هدفف لاء ديد تارطخ يملا عطصالعأ نم عمم (ىنعلل) هاء هزني
 نناطكم مهندسا مسا ة- رعلا اكل اري كما ركنا ىلء انه لش ىلع :ءازح لن

 ذفئلارنؤكلا (نندد) تدب رباتامىدآدشا نبا هت سيك كوره أ نز و داردر

 انديس( ىعملا] هبشلا ينعم ندلام نء(ام)مأ« .!مساةس هلا فاكتلا ردكم (تسك )
 اج نوكينا يشي ونا! عطسلا اذه ىلو نوكيالالئاةاثو لهرصة الغنم ىلع برش وي هاربا

 لاتالف(ىملا) م«باطرع ب مدركى مهام « بحلاوبىوت دركو رثس- 9 ىءأ|
 لجالا ذك اليل انلمف نحف نبالاق ملطسلا نم موو راؤطأط بتل ادئاز ملام امرة ىأر ذه |

 ,ناه تسجاكر يؤابرتشا تغ « نأ دبي وبىدج نمل رشم بلأللا |
 مل لاعفاهلطت تع اضانلا جاول مف نوبلطءاوظب:مهم عة ساامدعب مهللاق (ىنملا)
 سالى م ظبي لع ينعم ناعرا وبل جنأ ف يكمطسلا ىلء ل امملا بلط ناو زرتلا

 مهرمرغا !لاقال اذدعب (ىمنا) هلا تاقالم فوج يعم نود هانت ذشرب رت ك شد:ةنكبا
 بلطت فك تنأ هدر هرمولبل مهدأ نب-هاربالماهلالا ةكرالمرأ برغأ١لاجرامإ

 ءاةالم



 م5(

 هالو ة:طاس اوةزعلا ءذ-م ىلا يال ا ناك اموءاسملاو رمل تاغ ىلع لالا نانالم |
 ارراركيد دينا دوغ ىوتثم رصقلا عطسولع لامجلا [اياطك الا ىلا عت هم لو سول ١

 سدقءراوتقراذك هلال كلت (ىنءلا)« مدادشىذآزاىرينوح ب ديدسك
 شينم يو ىرانم .نآهجو نم تاسنالا نم رغا*أغ ناك قخاوأ هدم دحأ دو رمثلا

 نع قمم ءانمعأ يمان © نلدورشب رريغ داني ق لع م قلخشي ردراودا |
 رهان ايريس نوريتسم قلما ع عحاصتو مومباي مهروضح ورفع دتوهو زلطلا |
 ناةلخو شيوخ م2حزنوحإلا ىرالم *اىس نع نولناغ مهو جادلاوةقرسكلاو سبعا

 ا: رتل يا) يا
 ءائفلاةبترلو برقلا ف بنام هحورتنأ

 ايسرفلا ديسر درج إل ىوشم هليجنورك دب وساذلا«-دعةزعلاراتاو ىطبال زخادك

 ايدىأدرشلا رويل سر اس1( ىعلا) #فاخو سيقلب ردداتفا ىلفلف . ه قرتثر ويزيا
 مل ملل اوي نر شمر وهلال ماللاهبلع هتيادده
 أزاناكد م ٠ دندز راق درصاعأ ه> ورق اكرم ةلولو وتب وصق ممةرارخ ىأ لغلغ
 تبر شر تبحر وتلا الاذسن تيقونا او زأ عيبجو (ىمملا) ) «دندزرب رس نتروك
 عمات ارتيونه م :نمقرااوتراطراحانح

 درى يفاذدلن و ناهديدادىءدزمارزك دك ىوتثةيدبالا ةايملل ةبولا تاماكلا
 اذار منتالث انرحآلا دحاولار.ث ىهلالا قينوتلا أ :-لهالز هراسلر (يعلل) م نامتكزا

 نازل ىو هديل بنام دير د: ىلا نم لب ءادن ىأءاعسلا نم رمي ادا
 .ادتلا كلا د نمو( ىنعملا) 4 زيسدن دركى مهلد الروخاش ٠ زيك د اذركى مه

 .-موفى هب رذخأ ب هولعع باما! نر و ونسغونايدالاىومتو م-ظعت ىرفلا

 رو سين نوج سه: نآنا-عاسزا ف ورش ممولفا متر ٌرتاةلاح ممول الور ناسمالل

 جفن لا مالسسلا ءرلغ ناعلس نم سنا لاذ( ىلا ) كير ريزاديناهراوارناك م 3

 وول ماوس وغتاكذ اا لاو بوم
 كلك نبا ٠ نادي تداف-ادابارم إى م نامزلانا_ولس توه موتر بولا

 نا.ولسالو نمرك ذىذلا ذه دعب هللا 0 موسما (يعلا) «نيقبلاب معاقل

 قدسملع هللاو ب ءبلا هدو ىلع تشم هذهت ال[ ةملاو ل اوحالا نم امهني ىرجامو يقلب و



 8 اناا دعس نك ةداعسلاب وىلاقملا
 اوالدو نيدتالكث مو يورد ىيرخأو ,سييلب ل 1مالسلا ءءلع ناملسد اشراو

 ناس ىلا ذه ب تآٌةم ءطو غرم سفح تآرغسب ىريهشغ سه 0
 اني مهتم دح ار للكل مال_ا'هيلع ناولسا .ديسداشرار ةعصنناسوأ

 8 ل 000 (رانا كرب كاسر رفات

 .ساغنأ اذك العا اطعاو غاتسب ىأقثاةشلا بنام أ ايصلا عيردا |

 اا ماها بوصل تاع هأ .٠ اهل هوموبحابشالا تنالإل ىوتثم ةفاطلا

 نك ةةرمكألا و ةاقال_مادنع ارد رك ترمسناوحا اورالاب اهلسو مويحابشالا
 سيل موةرسنا اذكرو رسلا لاذ
 نذل عاش 11ج مهنيا 80 ال#اتمي مول هترهدباو رسسنااذك اهلسأ
 وشما! ةءالب ىوذشم هلسالتدووي فول نأ أك يلا شر ل لساولا ذك حاورالا ةلزغم مه

 1 معلا ىف قلنا ىشعلا مو (ىنملا) 2ك بلا مولهلوح دوج لثم م مثالا ىف "ىلا
 الاسمالاوب ,لغلا ىن رم نااكف ال اتنالارقختلىَشّرلا ثأطلا مهلوح نيذلا دوا لهآ

 1 ىفنونعطي مهالارئاسا نك دوس لها ف ندعي
 !نءحاورالاةلذؤوا ىرتثم ءاطملاو مركلا# مهةرذمدعل فالتالاو

 هو اوماسج أب اوملءتنم حاورالا ةلذ (ىنملا) ع اهاو أن محابب
1 

 يل (يلا) كلاب اود ابلاعنأو مكلابقسلا
 ةردقدينمودعلا بارشنوب ردك كلاب .كلاايفلا
 انركس ةمادم يبارك ذىلءانبرش ٠ (تي) ترا

 يوم ,مكل قاف ءاشملادع,ءاغبلاوهَللفءانغلابنونابلا من

 نولاسلااهيأ (ىدملا) «اوقشنتساو فسوبعير لاذ ه. ارمشعاواو ,هوقنولا ايا
 فسويرفاب ىلا يب رلاو ىنامللاشفنلا لأ :نافاوم 2 ءاواوموه لامغنءنولاسملا

 ىئانحرلا عب رالاولستا هو ةدنَتءاودوم هشنسا فسوتتب .ىلبىأ :ما
 ناميلسرب + ناك انولاملا» اها مو لاسولا برق مك رديف قاشعلا» :مز نماؤركستو

 رع ٠
 ري رع اماذد_دىقحاورالا نال

 /١اهيأ» ىوتشماهحاو رأ
 جاةطلادر ولا نوُمأذلا قاشعلا

 ,مركسل ا قلخعنا لبق نمأبب

 يلع



 ء(ارس) ب ارم دي[ د كى ف مره
 ابمالاوطس ارمطلا طن ميلاعأ (يندملا) ىح دع
 | ثانوكي و ندا ءاسا ب عوج ىل«هل ماكستو مرت بالطلا نم قار يط لك ءابلوالاو
 ٠ قد تسدانسرف تناظرميج دوحإلل ىوشم مولوةهردقىفءسأنلااولك درو الاب ام
 ل اطم ربط لكن طر ويطل كل برأ ىلاهت قانا الل (ىندملا) م قبس تةسدا دب ىغرسره نع
 وهو كلها نسسح أ ىذها ىفدالالعلا بس رمل لك قطن ىلا«: هللا لع ىأ اهئيسس
 ,ةبحر ءىلهداسحتالاو دي حونلا ىلادحأ لك عدانتاقوا خل ارئا_ عش ىل_هعالملالا
 أريسزاارءةكشاري غرم ٠ ركربجدايزار بج مإو ىوتم الثم ىدنإل كا دداو
 ىذا اربإسا ىلا مولةناو حو دمملاربخلا مالك مومذم اربخا ىلا بوسنل اريطال لث(ىئعملا 14 وك
 لهأ ب هال ناماع ازيوكي و ف.ااكسلا طامسا ن ءاوجنب يسع او الو *ايدنالا هيلا تاصو

 بهذتالو راب خالل بل تالا ذه عمو ىلامتىتألاة ب رابح :دهاشملاولصإ وةهأب
 معة _هتحالاةروكملا لال_كارويطل رو فءاكستلا طاقسا بنأج
 قا قبر طىفاو :ينيارباص !ءازجو باوق مواعورمصلا نعي :ىنهل الا ملا علا سنامجلدا دعت الا

 خرم ه فاعمو رادشرخؤارربا> غرس » ىوتشم عرزجلاوةاكسشلا اوبنثدو
 هءارىأ ىلاعم تارالار تاع اذبأا كءرباظتلارمطلا تمار (ىنملا) جفاف اسوا ناوخي
 بردلا لولا ل _هأ نم ةمانغلآو 8كآَراحأ نمل أرق 1ىأف تف اسراءامثءلارمطل أ رئاو
 ةفاضالبةنم اذنه غرة حاس |دوكتتكؤ ل فاسوأ ريغ ل عبالءئالىلسالارملاو ىسملالا
 «زارتحاووك ل-زاارزاب « زاب .زامرذرذ_> اررتوبك مط قوتشم صاشلل ماعلا
 يح ىرقلا مك اح اوهوزابلا نمي ءزارتحالاب قاما نمءافعشل أ ةماملا سمأو (ينلا)
 نمزارتحالاو للا نءءايتغالار"ايوقالانمةريلازايلرةرلظو هب_ضفرغظ اوك مال
 نتنكم ٠ اويىبرادنامهك ار ىئاغ ناوإ» ىوتشم باثعلا رة بالثلةبلغلاو روذلا
 اجودرم لعجا بيصنالو ةصحالب قب ىذلا شافحلا كلاذر(ىنعلا) هانش اوت 1

 أراونالا هراكن الرسظنتالو ةسبنا رلارارسالا ناطلا هفرعو ة.ناحو رلا"اوض'
 ىوتشم ةيهلالا بادسملامدلا ثان نوكيا ! نكمأ ام وءاهلالباقوا دعم 4 هجاو ةيولالا
 . جس طارشاغارشاسو رم « سوت ناز ومار وك جثلبك ا
 كاسر (ىعلا) لاب ىعسي ربط نيتءرسعلاءابلا نو كحومو فاكملا
 .ةمو هللا ل _هأ نق عيصلا متالهو طارملا وبدلا لعو ملسل !تنأ ءلع هر هلل

 نيب اوط سان ىلا عن ون مولر قاو مولع عا ىلركمدملابمهيديأ



 دس سس سبل شلت ل بيبي٠ل٠لا م

 مويلقو مهحاور أ ؤانتل قداصلا مصل ”رمغالع مهرأو نورغغتسي مهراصعالاب

 مباودالعاهتارامتور م باتءاتدهدهزو رىنانصحإلا ىونم ىف

 باطملار بارصلا ل عأ هتلاقي رطلا مهرأو هذاباةملا ىفادعدولا ىءانك (يملاز
 مجال: نيثراولا ءافرعلاو رع .!!نمهتقو نا. هل لكل رو رعد عب ونيدلاما_ط امو

 لإ رط سانلار اورويطلا براشما ا هلسات دي لعكموهاذ مر سانلا براشلعاود أ دنالا

 ارنا سيقل: ندشداز 7 9 لءأ هقاو ف هشلا ىف ىوقلا نمو ىدألا ىف اىلعالا نم باوصلا

 "تسول الا ترمه تفون د عطغنمو كلم «ههزاوا تمهت افتار نامعأ قو زو ان
 عاطناوناممالا قوس ن ء اهركسسو كلملا نم سيل ةغارفو دعنا قاده ي تلعزا

 دازأو اجلق نم اهتذت ةبح عفر ىلءرد !هناالا أب سكلم نم امترس#ا

 هاو ىلاعت هوقب لع !ةروسف دهدهل نال نع ةءاكح نآر غلا فر وك ذملاامشرع اهني

 ءاه”راراعارذنوعب رأ هضرعواءارذنؤبام ةرط مظع شرع

 را خاف تاو امه

 نءبورشماعازذنؤالل

 ن.ه-ءارقو :يمزلاو رذخالا درب لاو رجالات و ٍ :
 ينمت نام اب تيب لكى ءباوبأ ةعبس يلع د مزلاو ريض الادب زلاو رمجالا توابل

 مارد ن[ت يدرك ى ريف سالب ه. ايياع ىرسناهلس وجو ىونثم بلال |
 مهداس واسالا اذمبو مهتلج طب رار دال لئاب نامل ساند لعفاسل(ىنعملا)١

 2 اللار رمل م لآ ذاَقآمحرلا سفزلا بح اسلاحاذك مهداق

 جركل سازا دويالثكى هاموحال هزاع كى ركمزجإ» ىوشم هلك

 مكب أتاك تول -ثموأ حان ألا واشبعشىأحو رالبناكىذفربطلا اذالا (ىنسل) |

 راف ن م4 نكت مو همرك تابعج دصيفو متع عشب ديةتيل ىذملا الا ة ينعي مسار هلسأ نم
 مو نبع مكن مم ىوفل ىل_هةيدبالا ةلو دلا نمامو رع لو مالك معسل قاس

 (ىءلل) يت دهد شمسان ريكفحر شيب هد عرس ر كر ك كيفك طاغ إو ىرتث م توهيال

 دلومشاعاطأو ا-ارىعولالا حولا ما دة عضو مسالا نا ضرف تااطلغتلئاذك سيلا

 اروضحقا اسأرعشو و ءموعن فرتءاول ىأ ءتبا ده ىلا كسرار ام عسهايريكلا بح بهاطعال

 ولو موه الارمخ مق هلال ول رك' عاف مالا ةءتسم ىلا ىلا سوال اماوالاّوءايننالا

 5 ,نامزرب هدرك مرهنأجو ل دزا سيفا هكن رحل ىونم» نور عم مهواولوتا موهعسأ
 نافل[ ديس بناس ناتالا ىلع تمزع سيعاب تلا (ىتءلا) مدر وخ سرسفا ما

 ”؟وادرك كي ءرلامالرنإلل ىوتشم ة#ادالا بتلك اوىذاملا كامزلا ىلع تذسأت

 0 اعلان أ اك ثالاو ىلاملا تكرم سيار اذلك (ىنعلا) ,ناةشاع رآنلل مك لردك و

 لاملاوذلا تكن ىهاذك ةرهشلاوتيسا!ناشملا الزنك ىأ راسعلاوةرهشلا رع

 ىرشم



 ءالؤهو (ىنمملا)ك زاب: ديسوير مخه شمشح شيب و. زاش تازينككمالغ راو ىوشن»
 /أيتعا مسهل قبسإ ادمانغلا لصبلا نش سب يملا نيه ما دق لالدماو نسا ىراوطاو نالغلا

 تراصو (ىنلا) يدوم ىن تلك شءزا ماج شنب « دور ركواهرصفواسهفابإو ىم
 مالا دفومىأ انا ذإكسب رو ثعا !نماغيعماق يرام اههايمواهر وصةوأب -مورك

 (ىدعملا) جرم شيعارتافرطادنادرك تشيز « مثالي .سا ماك فرد ع لل قوتلما
 .ةقش اعل ا نم« ىف اطال نا بلا لهم ةرلغلاو بطل هال سيتا ثقو ىف قشفلا
 'ءتريف داك د ياغاردمزرهإل م مجقلاىلا اهلا ني عىل مهلّومعو

 ِ قدعلا ةريغترأ (ىدلا) يالي
 ن.ءثم|هلاةاذا هلاذلا لاالىعم نوكيا د_ءولصبلا هي رخأ تدنوهو ثا ةركملا ةأنهم

 4 رابنم الو دتالارقح تار كلا لشمد ممزو تان نءرشخأ لك نوكب وشها!
 8 ثعف ةرمولالا تنثأ اذاقشاغلا ينعي
 الاءاد عام لكدبل ارغة غم الو هاو -ام لكن ع ىف نهال ل :ءاالءر ظن هللا ىرسام
 بلاطاب (ىسعملا) مءايسئايدارتميدئاتعيك « ءان ىاتنءاوهالا هلالإو ىء هللا
 نمو ءاومام داو نكاد 00 ليو رافر وطاذارهالا هلال نهسو يما 3 اللا

 ادهو ءادولاودغلك كترمس» مطبف ىريلاعلأ عب هاروت: ,هلانا سلا اس

 توحرلا الثاةل لاك وكيف ىلايعن هن ايوب تاي ىف !ءابلو الار * اسم ,*اسنالات ا .اًمنأا مدع بوس

 نمهرطن و ءايشالاتامشاو ول اطال تكرم و ضرالاو تاوهسلارطغ ىذال ىلهو
 ىلا توحوت نيام سيما, تأزاك ناسنالا ةمداشا راك اهآرو بك اوكملاو رمما او سلا
 هلق نم هنا :تءفتراوالسهضم كالو لاما ةلجناوك لا لا بملطب ناهل سان دي
 لإ الود ,نماأ الا هلال هلانأ ىف ىلاعن هذا لاق هير نع اك اه لسر هراع هللا فس ىنلالاقا ذهل
 أ[ تاؤغز و عنمىزاريشأاءاور ىفاذع نم نأ نصح لخد نمو ه-لخ د دي وتلا
 (ىنعلا) م« تغاكرج «- الا دداجرشمي ردح « تغري هنزذ عه لام عهإ» ىء هنع

 5 ا تأ

 اي دخت ك0
 ةيراملسا



 مع

 ناروملناب كى كنا ىونثم مالسلا هيلع هنانبهنتالاذه نمو ىرهوملا هلاقةؤكملا

 رس عمسياضي أو زملا ترس عمي ىذا لاذ (ىنملا] دون ثبن ارودرسنافف مه م دونشب
 قانا ازاردنادبمه «ةلغتلانزاردب رك كن 19و ىونلم هتءءادعبلالاهتباوعّرمشلا
 نبأ ةغتلاق مس لوي وعهسب ىذلا ذو (يندملا) ب نوك
 ايبنالا لعواجفامو امن دلارارسأ أ لعب ىأ كلغلا

 )مج (رشحو) قامت هللا لاق :نطابلاورهاظااءد شع

 اره وغلا ىداروعاوأ اذا ىتح) توقاسي ثوم (ترهزوب مهذ) كرم مف (ربطلاو
 لفلااهأ()ناعلسدتج تآردقو. لاقل تنا) راكوراغس ةفوأاو أ فئاطل
 كمال دره ثبال مهو ءدوتج و ناعل) مكنرسكي ( مكشم امال مكتك اسءاولخدا
 نمءانوتا(اكحاش) ايا م ما بالو الملا ةلزنم لغل | لزن

 .سدق ب ىلا هيلا هتلص لايمأ ةثالث نم ءهعسدقو (اهارخ)
 ركشأنأ) ىتمولأ (ىنع هزوأبرلاة)رم للا 2

 شرودزا ديدو ىم اهئادةهاو اتصف

 ىلا 50000 يعل م
 رفا ثاكلارأٍلفلا بست:

 موا الةيفالارابتءابا مقل سيفا

 ابلارسكب هشبي نمةبكرم (ىروهشب) 6 كدؤلاجر هس اوم ناجى ف
 ذكرة دحوال هين !ءايلا نمو بح اسىنه< ىع ,هىتلا ةيرماابوذى عم ءارلا نوكسوواولا حتشن

 اهنكلل جو رالو سح الب ثناكولو ةءئصلا لهأأ نم دحاو لك ةلآ اذك (ىنملا) ل
 لانك را عام الاانا ناش ةهت اح ةطساو ور دأب كاسل

 تنك( ىنعلا] ع ىارتم «ةمثج ىدوبنركم ىغنك نيعءنمأر ببسنإل ىم سيقام
 لول



 ةءاكمل ىقمك ىف ءايلان ا ىف« لاب ىأ دل مهفنيدل نكي نا انيعم بدسلاا اذ هت لوفأ
 كريب رصبل نك, نا ةحارساهتتتل سل, لوذأ تنك لوخب هلكوشاسلا
 نال صف أ لةلملا ءذملو مهفاارسب مكحاذك كرد الالاف علا ىرابلا الالم

 در رفوهدحزك تنغم كرز لف .:
 لقتل ناكمنكيرلدحلا دئاز اهشرب# مظعور ربك ناكر( علا) | «دوبنناكماار تخت ندرك ل مآ
 كرك د تيدلاصوا رجم « رطخ شق رفتودوجىراكه درخإل ىوثم تقلا
 3 ةقيقد عطق هيف ىاراك «درخت اغلا لاذ ناك (ىنعلا)
 :. رغت ىلع كلاسلار دةبال_ضعساهشس تديلا لس اغملا ستاك
 دعبق(عما] يب ريرسسو جاتو ري دش دهاوخ درس و رب ريالا ىف هجرك تغك نامل سل
 مالا ةيتاع ىأربخالا ىف ناك زو نام .عالطلا
 نوح ىراشم نكمل كااسلا لاح هيله سآ دراب اهتتتو اه[ امل هنركي نا بلطي
 امرانحورلا أنامل (ىنلا) © ىرفدوشو ار فايار مسج » ىرسدركتو رج دوز
 ا رمل كات اكمل اذه ىنكسأربةدحولا نم
 ةماطل# ولا كتر هظو ةرولالا ف اسوألا بف صتاو
 6 1/0 ولا ايتارم طق نال دولا نماسأرجرخأ

 نركيال !عاجراهتياشتواخاتسو اهب ربو هنو رىأ دا

 4 راوخ الاشانو فكردن ا ىركتي
 داموا دك ةرابث

 0 دال 0 لللرلا حو راش ىطاذا ذك دل

 مد نورت ا ؟ةرارزرع 9 ىرشم شومتلاة ب نم ةعرنوكسف اهلراسيتعا ال

 0 ذا (ىتعملا) 1 رقةهدزاسك ار برغع

 يدوخ كيلو ىونشم جانلاو تلا ب فى.
 تامزدس ولو يني لاحلا دقت ةةمحلا هذه عماسيأ نك-ا(ىنعملا] ) «لافتاارواتنقدياب
 موزتلا وب ا ورشلاب ولالا سيفا ,لعروظب



 سيلتا ىتنح (ىلا) ماورد 0 ني .تعامركناو

 لاغملالك اهحامر سترات 5
10 29 0 

 ٠| الاذ (ىما 1 هك زينويد دارو ناوخيدولت

 لافاني اب دو إل ماه ىلع هلامادامفرسش وفعلا دار سيما

 ماذا ناطبئااركترمل انما هل د 'عناكف نام 38 اق دوم املك يقل وع

 تنغدادودش اج .ء9 ىرتشمار ب ل 0

 نركب (ىهلا) م ذاارشي 2
 8 ليلا ملا ذهل اطال ى1 لؤلااو

 فاء وهشر هتآوذمانأ هنافر دا قلاع ناطلسا ازاناماثتا ذي هخ

 :نوكبأ.“ عما معتأام ىرتا 1 سيفاباذك هلاعزئارأرك دنا

 ,ىنءلا] حب اهبك انوا ديسررداع اكتر الئمنآدوبه>رددلا دات

 'ىأ لعتل نب لسو ناك ىأ ىلفيوأ ةتكما ”ىأن ا
 اذه دراد ىههام مح شيب هر 'ربةطنرار لاما ىوثمتاسر ةبتم ىأ ىلاو

 او ةفاطللاب نا أب راب

 ةرخآ !ةلخم "أما نرد داع
 5 :نم م بازث نم مل نانا

 نياركشم ٠ نآروهردىدبوشاغناديزنإل و

 اوةغشملارةفطتلا كير 0 أو (ىنعلا) ٍعظزتاه لطف

 ثنك ةبتانالا بتارلاوهرنأ_>الار لضغلا !ذولركسمنامزلا كاذف تنأواولاه داع

 مركنباإل ىرشم ةباسنالا بتارملاولا لو هولا لا لوةتواو!لوسولا مدع دهم

 وهو مركلا اذوف(ىنعلا] مت دق ىدركم اخوات تدنراكدا نام

 ىذلا الراكدنا عفدتاك اذا طن ارتست امو: انألا ةنكرل ا“ كلير تلا

 ”اهئاونونلا مضت غنا ىلهبارثلا طسو ف تناوالؤأ» هل ةفضاأو ةفطتل املاء ىف



 اراكنالا عف ناك اذا ةبناسنالا ةرئرلا ىهتدجو ىذللا هلال ظفنآلا ىندبالؤأ ىنعع
 دن عقوامو معنا نمهءار وامركشنالفبارتتا نيبتنأو لالا ناسل .ءتلءف ىذلا مدد

 » وترامب نبا كرت ءاودزاا 3 4

 رئاستا,اونلا نمي كاك اذه الضرمو الراكناةجلْواباو كراشنا تاكو كر (ىندللا)

 لوفي 00 /

 : ارث نم
 ونش راكن الارض رمل ثملوزيل لولا ؛كيلعف ل ديهيناردنأ الراشناو كئايدا

 نبانم(ىعملا] ما هكزاركتاو ىيصخارهمطت ٠ 5و زاراك نباروسنار الاخو
 ناسلا براك الاو :صوصملا ةةطنلل نركينبأ نمو راكللا اذه لمعتو ريو سن بارت نوكم

 ةدئرملا ىلا تأتولاذاةديعبةفطتلاو برا ترم نمراكنالاو ةموصملاو لقعتلاور و هال
 تركه ىديرس وول دور دناردنوح ف ىرتشم ركشور تم ةيحا -نوكستالةيناسنالا
 باق الب ادماجتنولا لاذ تنك الرشح اركسن ءاين(ىهما] دب ركتمار ركذاو

 ةسيناذ الا ةيّرملا ىلا لو ولا لاهل انا لءاركسش تنك حورال»«ىأ نيسلارسكم رسسالو

 اذه: تاو راك نار ةركف بناه توك لإ تا مه لو ةتراكنإلاو ةركسغال اركذم تنكو
 عيت رددت نرش راكنا نول مكر راكد كنوج عاجلا ىوتثمامهل
 رشح راسراكنالا ادموءاجأ < د[آمحلا ةببرمن مسن كلراكما نامل (يعلل)

 4 0 رشا :هرشمللا ذه الراكنا نكلو
 اذان) !يوقادي دش ايريس ناىلا ”ىنم(ةذطن نمءاشلخانا) لئاو نص اعلارهو لعب (باسنالا

 هقلخ ىمنوكل ذيف (الثمانل برضو ثعبل انف منيب (ى..)انل ة
 ةفسالما هنالءانلاب ليلو ةيلابعأ (يدر ىعو ماعلا ٍ

 براش(ىدءلل) تسد عيه راد ةلحر سن 0 0

 ,ةفدوجو رك منا أنه سيل بحاص وف م ىاتسبن لمالك م مسهقي قام ا



 - ثيل دوجو .تيبلا بحاس
 . :ارمثم ارك: ملام اذ كو نيلا هجو ىلع ثيبل !باسدلا ةر هل هال
 مهي انه سيل ةوذي ناكملابح اسهيلعحاسو بابلا هيلع ودود 2

 ا

 م نيرمتراكنا مهبل 0 اركشرم تيل ضحاسو نمؤلاوه:ةلخلا

 أله افريل ارا كتم! اذه تلعاذاب (ىلا) 0
 اناس رغاوهب 0 ا 0

 يار ل وللاو ,«الاهذ_هتدهاشثفا ”مالوكم الر مئامال .اييسمتالغطمالا

 ىلاعتةلرمل رظنتملأ ةهاذسد اسح الار ثا الراكذا يذبل نيم ةبترل كاوصو دعبفإ ثح اهم

 الاة مالا مأ امو ل _ةودا جالا رش قف ةدحاو سنا :ك الا مكتنءدالو مكسةل خام

 فونمم لوه_ةملاةفيسص لوعفتلا باب نءوهف -- .دعالوا احا ناكفرصبلا معاك

 ايف (ىعلا) مقأ لهزاداز ركن! كوب اه انراكنا ىا تقرتعت دنع 9
 نم ىأ نيطل وعامل اموت تق 4

 نملصا ل اراكنالا تاالا:دالور ركل تارك إلا هرزإ له موه

 نوعي أ( رهدلان ,«نيد) مد (نايشالوعقأ 72

 سهلا نا.الايدارملاو رك ديالي_طنماروصم ناك (اررك-
 لجزلا"امنءىأ حالخا (جاشمأ ةذطن نم) |سنجلا (نا

 ةردسغ.لاموأ ةفنأت مال مملاو فيا 6 هريدخ( هبلشن) 0 دوملا ةأرملاءا 3
 هان (لا

 'ابىأ لوعفملا !نمدالام(ار د اماو) انو 7

 لكربا » ىوتتم نيلالج ىهتلا لأول قانا ترزا ,ةكرأ ءركشالا قل

 عتسنم مكو (ىدعلا) م«تدبنرابخاكربخ دز ناب « تينراكتادود تفكيم
 |راكسنالا اذ_هوراكنا:ءدفوو أل هلولد موه ىذه ناسنالاا دوجو نمر هط ىو ىهلا

 0 تور دل ملا قرا انااا: دارقالا عج



 ناالا لاذ ىندما ىفارظناذا نكلز ركسناو رشنالو رش>اللاةولو ا ضي نيطلاوءاملا نم
 لعب وديطلاوءاملا ةرثيمن نم دوجإ .واركثم نأ تالراكناللاةنيطلاو ءاملا نم بكر لا
 ن 1 ىلع دهن نايف نيطااوءاملانمثعباشبأ توما

 . قب رطد_هزانا حرش وكم 29
 «يتشءوحو نمهنعرضأ وني رطةثام نمدا_جالارشح حرش لوف أنا (ىنعلا)

 قع واذا, دوهغلاىنها ا ىلا لوصولا ن نءرخأ يف قيكافامالكلا نم
 سيفاب تخرأح ارد مالا هيلع نامل ندرك هراج» نال نم ةرذاذولوتلالشا

 انربخأ[ الأ ذعراش- ١ ىف جالعلاناعلسإ دي سب
 متغتامتزمسءلاى (مكبأ اللا امي لف) لفلاةروسف ةرغباش د
 رضع لاق) هدعنالئلذ لبق ءذن-خأ ىلذ نع طنب :نىأ (نيام تأ أ
 اطفال هيف سات ىذملا (كلء اةمنم موقتن نين [نأ) ديدشلا وتل اوه
 هرهارجلا نم هيذام ىلع نيمأ لح ىلع ىأ (ىرمتل ءءلع ىناد) راهلا فصن ىلا ةادغلا
 ايمنرب نب ف صآر اوهرلزنلا (بكسلا 0 0

 20011 2 ا
 5 هلي تار الا ا( اذه لاقع اك ابىأ(!رغتسءارالفإ ناملس مر "تعا
 لاخداو اواي مستو اغلا ةيناثلاةرادبكوس رمل قست ( ركسشأ :أ أ) ىربتمل (قاببل فر

 ةمعتلا (رفك !مأ) كرو رخال اول ملا نب
 :!1(ر فكن موه هركشبا اندالاهلجأ

 تفك 9 ىوشم نلالح 8
 اءدلثد رغعلاق (يغلا) م ندش ساب زونانمزارشا
 كلا ذو به ذننا لبةسلحلا اذ_هنمىتح ارشاح هيفآرد 8
 مرآرشاع « شمظعا مسا اينما فص ثذك ل ىع هب لاف كفر هع نوكست كماقم
 أدل عيل وتو تاهل ساندي بدرب زوو هو فص 0 0



 نعمل

 نئزاه فصار شلل « نايزنآس يغلب تق د_:ارشاإل ىوشم ىلان زحل ةرد,
 ناهلس سا نامزلا كلاذارشاحىفأ تفتىلامأهفاارمأب (ينعلا) هناي رثع
 هوو شح ناك مر را ذلالانوسفلا نذل نمرضصالو فدآ رشح مرشح نظل
 ىلا وما مسج هنركن ع ردتلامالا
 او ةاكم نم هما دعا ىئوي فطاأ

 روضحو مادعلا مظعالا الاب راح !امأو
 اريكسسألا ئيشلا لات فطلأ نامل سىسوكمادق هدا

 تابنالاول_مةزلإ ف سراويل لكى .حرقمكح صخصر غلا شم ىف
 ناهثرعب ىنتأب مكي الل اه لاقالاهلس دنم ىأ شرعلاب
 أل بة فصت[لاقو ثم نين لأ

 ىوء ىف رلضف نما ذءلاقاذ وار مظع
 اع هيدا لاق هدئعارشااهتتتىأرامل (ىنلا] ينلاعلابرزا
 ذو ني! |هلابرمةداهسلاو ةلودفلا داكار كم
 وس نافل دركرظن سبط ىونثم ةيآلا ىنولببا ىف ريزشت نما ذهلاق» دشعا رعت
 نام ءانعمىيكر سو (ىربك ل وك ) م« تخردىا ىربك لوك ىزاتنك « تاغ
 هابط اخملا سيملب تع بناجىلا تاميار#ليسرظيدعب (ىدعلا) باطلا لاو ولا

 ءالقملاو سم« نبك ةاذهلاو . وحل انهلابو قتلا ”فمتسأ تدق 7

 اذ فوج[ م دئمحاهرم
 هتمانو باتو ذل .هلثا نودصستىأ اسأر نو قمل نإ ,ءارمتك ابشغنملارفعا ماد
 أرخعاوب شحادة وأ ,رافكتلاك ةنراعلا

 دوصتصو د اسإلا ىء يللا ,ةاوملاو
 نم هوتملاو دج اسللربخال (ىئعلا] يرث ل دغاو ىشينح ناجزلا«ديد مريخ ىفناج

 اوذغ الل حوزلا نمربخ مهل ناكل امكسلاىنعبا نزجارثأذكرسحورلا نمىأرؤلو حورلا
 اردهدد9 ىوتشم ة ارو هقلاولاملا اويقرالو امانمأ#

 تذولا كان ىف(ىن_عللا) مل سدر درك ت راشاو تكن عك « لن دو اريد اك ين 2
 كندواناربح ىسهل الا تءلابر اصفر اشأرختعاو ماكست ل بلا ىند؟فاكتلا م ب كرفاكلا ىأر

 ,هاكرحلابا نكران الار امو رقت املا يجب 8 لادا

 بعاانل (لا) مت انشكرشب قع
 هانيلطو ادوبعمهذخت اناهبسرأ عا نإ

 ةيماقم



 (ينعلا) هي دورات خادما لس ىو ساوفقسا هدوج درك ق بريش مركز ااظ ىو هد صام
 ابك امل اقىلام: هقلانال امتع بلكملا بناج رو رولا ىلءدولا لعق ةقرذملا يس موكن ع

 | رمكنمو لاق رخآلا موبلاو هللا م-ْءندآنم تارمثلا نم 4-هأ فز راو مهارات ديس نع
 « مارت سنتين رك !تفك 8 ىم راثلاباذعيلاهرظشأ اليل هنأت
 اماوق باكا لاذ نكي ناو ىب ةأعا عمبسلا لاق (ىنعملا) مي ماع تسيفطل ناو كس !ارامثلبل
 هبشماع ف طله مظدلاانؤ اطع' نكل ةلالضلا ىلع رصمو هى انا ةعاطلاب ةءاةةسالا ىلع
 :- ىنهلالا برغل ةيسسنلاب اهنكسل ةقي ريشه جو نم تناكو لو مظملا.ةيورنالا بابسمالا

 تداوي كمال لال ءار قسم ماطق بيغع نوج ناتيز دهلح ساو ىرا.ة ناو
 تاب ةصقلا هذه م سو هيلع هلا لس د#راكت مظ ءربناشيا نداد ىهاوكر نان ٌةدصتو
 ناس فو مالا برم مالا هيلع فاطصملا اهثم باها! ةنو أهملا ما: ىالا نم ةيلح بلل
 وشم ملسر هبل هللا ىف دم ما ةمظع ىلع ةداوشلا مئاطعاو ماثسالا دوصةوتاةجرا
 تح ةولح سرس كل لوقأ (ىنملا) « تمنوا ناتسادديا دزات تي وك هيلز ارك سنو
 لوزتو ل عمري م هةنمىت- ءانعمأ دصلا عةروهو تدودز نمبئاع عراضمل عفدادز

 (ينعملا) ب هروو ناحر نو تش ادرب شينكو دك اوارم ثزننوحبار ىفاع سمو ماهل ص
 ىأدرولاو امرأ لدم ديلا ىلع« طق[ بياطلا نع ىط هلاتعرأ ةيلج نال

 :نهثنآ درابساتو ديول هر' شد م لازب كى إو ىع تامركللا عاؤبأب هتءار
 + ينركل اناطا بل-:يتح ميسو نيج لكي ؛ملح ورثت شنابر (ىعلا]

 ةيلح نا ال (ىتعملا) مب يطخر ططاوادعار ةبطكب ب و مزارتقامادرركى ممدوح »
 تيبلا نموهر مسططلا ل تنأو ةسرمكلا ىلا تبهذ ةكمل ىمظعلا ةنامالبتنأ اوفو نم
 (ننا] عمم سبات ؟رترب نات يط- ىلك ناب دغش اوهزلاو ىم جافا فوط
 مهطح قا ف ىع روثلار مظدل ةدئاز سعت لياع ما مطح الناتو سءارولا نم ةعل» تعوم
 قاياروثمويلا طا (ىعاا) يدوج ديرو زارؤب دارازهدص « دوزوترب دمكزورما
 روتردراز ورماعط» ىاإو ىو كلر ؤنر ييفال ةثام دواس. ,م كل اع
 اطلس لأب وبلا اذه مطحا (ىنعملا) « تخت سوالب كىهاش ملت
 + نيبنابعس ىا هك امه نيل ملاو ةداملايتاطل سلا كيتأبر عاتماو تخرلاب

 الءمويلا مطحاب (ىسملا) بر ينالا ىاجئاج لزم مىوثزانل ثىزو يما مط ىا اطقم
 ةكئاالللا هذ"! مالا حاورأ مهرزاعلا اة يونا خاورالا لزغم نوكد دب دج نمل

 (ىعملا] يي قوسشمتسس ىحاونرهزاتدنآ « نوب قوو بلط باه ناك اء ناجإلا ك6
 نركاوردءاانمءاركس ارك ةلامةعاج ةعاجايئوالارءابشألا نمفاظنلاح در

 3 ذب



 نعم
 م اذقىوس ىف شيبرد ,ىك ىف ى ادمنازههلح آن اربخ تشك ب ىم ةيحان لكم
 قالراهاذ:يناجالو اهءامادح أ الهنالتوصلا كاذب : نم ةريغم تراس هلح كان (ىنعلا)

 نيوثرو هز ىلاخ توج ش شط ىو لاقاذهلوسضل ىرتالو وصلا ميت تسلا !عاوجإ
 ءادالا ال_هوتوملان.ةيلاضتلاث أ اهلا (ىنملا) ع ادخناجارادتن نا. يدش ه ادن

 دانهينيمؤرباروط هب ىو ةايحلا بلاجنالادنلا لا فءادن حورلا اية اهتءراصروك ملا
 فتاهلانمءادتلا|ذهشم هءامل(ىنعملا) م رحر تجارشوخ ئابتكداكان «٠ ءرا
 ىمدجإل ىمنسحلاثوملا كلاذدتو بلطت تح ضرالا ىلءاهدب نم طصملا تعضوأ
 يأس قتلا لاذ فو (ىنملا ) م ركرارساهشنباتسااكك «وسوسمدتآث خادما
 لئاةناطللا اذهنبأاهسفال امسفنف الثان ابناج امناج بن اولا ىلعاهرظت تعقرأ تقولا
 تداصكه داناسر براي دمر ثسارو بجز ادناب كنا نيثح نيك 2 ىم رارسالا
 نبأ لاعُلاو نيمار بناوجاوفارطالان ,هلصاولا ىلاعل !توسلا اذنه لم برا (ىنعلا)
 (ىعلا) يدش دم خاشرممه ناز مسج « دش دي ءؤيو هريخرا دي ترحل ىم هلسرعا

 رعت نصف ل ثمان اةجرا وهجر اصو ليأإلب ةيضمتيقيىداتلاز لسنا
 هرباراعم ٠ د.ثرر هط نآىركف زا زاوؤ#ابم فامغءاارصلة_رعلاءابلا

 ىلص قط هملارث ل يطملا تن أ الفد ثلا لوطا الاديناج ةيلح حر (ىعلا) هيديد
 كب رات 26ه شل دربدسما تريحر دنا ترحب ىي مما شمو هلكت قلو هياعهللا

 مغلا نمدادزار ةريح اهل ادةريح ةملخبآو يأ ناك نم (ىدملا) مشار م مغ را
 تراغماهنادردربك هك « ا و ىرتثم اهلزتممالحلا
 ةادا فكل ارسكسدك لأ زانت اصو فارطالل تعرسأ و لزانملا فارغ تلوره (ىنعلا)
 مسا تاكتلا ارسكماضبأ يناثلا كرايخملاوةياغل او لولعلاو ةلعلاودفو هوما ةةملانب طررال

 غنم هر :الىذفا م /غالا لا نءىأ لودعلا ىرذ له لدن
 ا وكتسم اهنياكمد-:اهنامو تسب ”لءارام ناك ىراثخ منيلاردللا لم ىذلا ىلهط
 ملعنال نخر انل لعالا لات ملكل ااذهةكل نو «رينملا ةعلح نم عهماسل( ,ىنعلا) ه«تسكو
 تأ ديد ناو زادك « نافةسوادوو ل شانا دج دل ىو التطانهنأ
 تااصواعوءدتبكسأ ما .مالكل |اذه ذكس لهأ ,مةيلح تعال( '(ىنعملا) يمت
 م« شوخ تسد ركب نانا داوكةنبسإو ىما بلايك اههلجوفلا لا اص ارينا كك
 ةيراضان_- تكباذك اوغةدابز نءةهلح(ىنعملا) يش اهي ركنا دعد ث تابوت ترثخاك
 تح ضرالار هأ ابئاكين ملأت ىأ ةيك ايءامسلا بكا تراس! ئاكي سم ىتحاهردصا

 قاذه مناتبت نات( ارهولحدرك تاالدكبرهريبتكتباكح إلي 1هءرظوءامدلا

 أرممك
 دوخ ما
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 ملسسو هباع هللا ىلهلذطلا نا دو ىلع ةناعتسالاب ةملح لد ىذا برعلا نيشالا ذاك ناس
 أ( نمل ) مارنرخآدأ:ة هج ههلح ىلكو اصعايد مكس شيب ىد مريس اظ م مانسالا 0

 تك ول م كللص>ر عئرام يمالارخآ ةمياحاي الئاقءاسعب ةميلح مادئيشر را
 تامْشأو ترض ان( ىلا« خو ئامزاراهر كسه نبا .« ىنخورفالدزشن 1|
 اردحاتفك ا ىم تب ومتلاو متاملام اهتثرشأ ديكلاهذسهو ارانب لة نم
 تاق( ىملا) يي دعمراو دب كمدرراس سب و دةعم مب ر

 ىناسو ىلع دهم هذ ىأ نداسورةعم عش
 هللا ىل سدح أ برعلا ع

 ىارأ عشر مل ىلدجو أي

 اوديسرى « اهزارآ (يطحر دم ديسر نرج إف ىونشم هج ىلا ٠ ء1سالدت
 نءا هته تارصأ "ىلاتاسوءارولا نم مطخا ىلا تاصواملا (ىنعلا) ماوهزا مدينش

 (ىدلا) مادسن ازا ؟مداهب ارز ارهزا مدي: نالاننوح نءإو ىم ءاوهلا
 ىونثم ديشرلالئطلا الاذتهضر تسلا لاذ لحال اوهل ا نمناحلالا لت تهمس

 'سو فيطا سد ىفا داك ه تسيك زو دننب
 اهتشالا دئازو ف طالادئاز

 ادت عطف !رةءالعيف ارط 1 ندر لرقا) مينامزكيد

 هكنوجال ىراثم هوعسأ يل اال برأ ةةياو هاا قيوادحأر ,!رلىنب» اولا نمانامز
 .نمثدحرالا(ينلا]«كديعارمديمأناغآا رتل « لدىا ريح ز مش

 هدئاوند:زرفىاشناك ظ كوع «لع .!َييرحام لءأ لو لانه زذطلارأ /يلقو
 لاق برعلا عش مالكلا اذه ةءلح نم 10-2 (ىغلا) 1 متالباز معاك« رادع 0

 يملا حصلا ةدارأ راما نطلع ىأرار مثالي رأيفاوأ تالا
 دنادبراو لفظ لام دهارعركدير كيك »ىو امهخزمتبا

 ملعب وعودارأ نا لذطلا لا راكد لاذءللوقيسأت ( (ىعلا) ملثم لارتولزنم

 هاد شوخ بو عشا ارثم ادن مناج ىاتفكمولح سد ط ىم هلاشراوكلةط لزنم
 نماي*ا دغلا كل ىحو را ذهاب ل تااف اهرورس ةدايز نم تا ماكل ذل 0

 لاعزادوو شك و رس زاىاغنب منيل ىم نسح هوا دنو بوغرم مشب تزأ

 0 .ح اسيأرظنلا ناطلس لاذ رأر حما(ىنمملا) ري نم لذا

 .اردتسه و مث نيكل
 ,مبرعلا عشا ومده (يعلا) الا قنا اذ اهل

 «بيغألا .خالا ةةرعميف بر ىأ مم



 ايوا دركرب 3 ىع .ةنراعملاهئمائيلطو هشبدوبعلا'صرسأو تسد ائبهذاملاتث هءالعا بيسب

 هلدصممنسلا ع دمال جلا (ىنعلل) عدررحىابرعدنوادخىا « درزتفكردرصم

 طدرك «اومارك سب ف زم ىف تف ط ىم دوم ارعخابو برعلاوبك ابيل فلانو
 اتصل ىتح اريك انا تمرك أو تنس[ تنأ ى زاب ةلاقر(ىنلا)ماومادزامياهشسران

 برءاندنشك ضرذو قماركتصازا تسف» برعرإط ىرثم ةرياكح افن مانرغو

 نيعيطماررا - ىت- مولعاضرةواسو مهل ق-برعلا ىلع ل مارك | نمر( ونعلا] 6 جاردش
 مرتد اش لظردا دسآ ه وتد يمازاى دعس .-نياوو ىونثم ثانيدامتنمو

 كفاسف برص نسف لن ثنأ كب اولمأنمدعس السلة: وسنملاةهلحءزهو (ينلا)

 © تسادمادسم دوك ن كمان « تسدش مك ىل:طديزرفو زاك 8 ىو ةلخادىلاعلا

 د نوجا ىم للسو هيلع ههاىفس دمع [لذطاا لاذرمسا لثملامعاضدال (ىنعلا)

 برعلا مترك ذا (ىنلا) ينايزنكدخ اسودنتشك نوكنرس ه نان لج تفك
 ىاربك» ىم نااثاق نب دجاسرنب-وكتماو راس نامزلا لاذ مانسالا لبس

 ١ذهام بعدا عشا. كاب (ىعالا] مي تسوزا م لزمكمار دمع 3

 نوكسنامإل ىوتم هنءانرا_دصسم: ارانب عنا انزظ أب دع كلا

  نيسوكشم نوكن دش نم نحن (ىغلا) م« وراميارآمقاوداكامو وزار

 ,دافرهاطرابةعاالو رابعإلا

 الاذو (ىنعلا) مباره لا ءاكماك ترسم

 فرش انم بهذ يرهلالهأ د :راتةرااهارب

 اهبآراكستسو
 داك قانا بوكت دع نم ىدضو رطاكو

 انتالابلن'تردع(ىنعا

 لع هلا ىلص دوج« ىنأو

 بىارشرودل ىوننم
 الوانه نمدعبا
 هور دك شت ؟زيكزو لل » ون ,ىأ ادهنرعوشرردط ىونث“ انرارتعال 1

 ىرشم نغانةرتح اريد ةتلاراث نمتنأ قرتغال يح ادع دعب اهللا (ىنماا)
 (مسا (نبا) © تدندروآرب+ هج فادهبه .٠ درلام دج نيا هن

 ل1 (اهدزلا] بذا مسا ةلمهملا لادم مشن( مدع دأةيسراقل مخارسمكو

 ىأ (ىعلا) ةهسملا :_يظعلا ىلا مسامح أر ثتوشا ةيسراتلا الا نوكسو

 كنا دولرابخالاو ةنواعملا كلب ط ىتعي هسود هما ميك تابعت ىأوهريصمث| منذ ةيظعة رح

 ادهم



 رطحلا د اززيش كنف أولي ذ ىلع سو دنو أم ةريسعن ةيظع ةيكللا ىف لسو هيله هللا ىلءا دهم
 اثم كلاؤسو انمادعأ بجو هرو وطن ال هتءرابخالا ىلعا اوس كراسفتسلب

 رك دامو كالذالا تفاخامل .لالوا هم ىقهرو هلال ناوك الاعسج

 | سب ٠ نط ناري اهكتزادينش نرجإو ىرششم نيللاسال ةحرتال ماده نم سعتالت

 الاء ده:تاماكلا.ذهراجالا نوتيسلا عيمامل ( (يملا) «نوكري نك

 .نآمبب وفوخو هز راز سد 9 ىوتشم ءدينم ءاس*ىرهنربح نم يناغللايشلا

 8 «(ىعلا)« ىدزجيرب مهاجم
 .!برش يلا

 اك عيشلا كلاذءاذشلا ف نابرعلا ل>رلا جريب (ىهلا) م روبثىاتنكىرديز را
 نوح ىوتتم عفرتمامسمالاو تل أنا تنأ نبا ثقرلا الال.ءاور ربل الوم فحربا

 ميشلا تأرتعلح تال (ينعملا) ) مارديت لزدركم كبه ناز «٠ ار رميوا ديدبتاام تارد

 ىوتشم سوبا هللا فس لو-رلا تاتو قريبآلا ت : / الان نمالاجلا,ذهوف

 ةيلحتلات (ىنماا) مرير ذل

 "ىلع ضع اضةرمتلا 2 دئازان نعي ةرملا ف علال 4 قرح نول وانا آر

 ذماس(ىنلا] عدت :«ىىبدا تس عام ٠ دك ىيطخ مدا, ىتهاسإو ىرتم ُ

 «ارهلا نم باطحلا 1 ًانصلاو رسألا لرش .اسو ةبطخ ىل“اوولا لع

 ياه“ مقرحايداب» ىو ال
 ظاالاو فرحا امالك ىنيطعي ءاوهلا (ىنعا

 7 م ءايشالا لاح مهف

 .ناغلا «ذط ىلذط ةم (ين لإ مدام ا

 نامتشا رد مخ را هسا ةكئ الم نويل

 8 ةلام م

 لوقعلا ىوذريغ يلع لدتهجنا5 لوذعلا ىرذ لد ةلاداعما تاع تاكلارسكيمك



 (ىنعللا) ب تسدش مك لذ هكر وكر دفنبا « تسبب
 ا كراك 0 ع

 | لفناو ل اثشنآلا نتا( سلا )ند هزي مداد
 زب قالا ىنطد ريةببعلا لاوحالاو ةبب رغلارارسالا نم هتدها كام
 يتلا قارا ىدلا) <« شارخمكار زيدا كش دم شايدا ا تهمل ىاك شرم,

 ىش.ةالورك ,ككاةد_عس تآورو رسلاب فوكم لحن اهلا يقرا .طغالا اذه ةملج نم

 (ىتسعلا) ا »زا هواي ددركتت هك مةررخرتإو كوش
 ال هنال ىتخنال كل :ط لج أنا متنا ةيلحا ا

 فلاللاءلار مظءار حك هحو راو

 فر كل شر زا نامز رهط ىونشم م-ظلا فس عتلار روظكرهاظهذبدر
 هفاضو هما ةماقهالار ةريغلا نمنامز لك ىف (ىعلا) م سرحو تسنابساءتارازه دس
 مارك كلا ةكن الملا نمسح ىأ ظذاحم ةيضربإ بلا مشب تتناسب فولأ ةلام

 نآإ» ىرنثم ههركب امهنءنودندو هنو واو ودرع : ةلسمهملا ءاطلا تشب فعو
 كيدرظنتإلا (ينسعلا) م دركنرم مازاد دة لوح .٠ نونفو نأتي ناك ديدن

 ىو رربتسينرت به نيا ظاكم اوريكم هيك ناَتط مارك ذ نمنونذلا باس مانمالا
 تقلي ضرالا هو ليم بد 2(ئد7] هي ناَنسكح مديدن نم شك

 هسجانا » ثشادهلا توج اوك -تلاسرنب زإإ ىم اذهسن-رأ مر ةخومشلا نا
 اهنا عمانينأ تكسمةلاسرلا هذه نءةراطاتاان( 1 م« تاك تاراكبكو ردهاو +
 نيكرسدملا نيران ا ىلع لص نا قا بلطي بردك 2 ىأ ىتح في ”.اكنا ملعسيلراهاحورال

 مشيدرمدنبكر ,طغشم ةئوت «٠ شيدو.همردت. هرج ىلإ ىم يقسافلا.

 تس مصا ادباعاب تنأو مرجالب 4 سانا ةدارعىأ ءةبدوبعم نمرطا (ينسلا)
 ١ ذافراتخم ملا دباعو ف سانلا ةدابعأ رايتخ !الودبع ميصلا ىن» 22

 امج مرمر كانو تسدش نا -ماينج نبارا طط مهكر إل ىمنلب فيكفراي الا عدنم عم
 مرحلا ىلع ىحاذك اهئائراساذا ل ارق ةركعمراعطملا لاذ (ىنعلا) متسيدتهارغ

 اذهوهربخم دعب ل مارا د ةبم يشأ هيلع هنوطب رب ب ع ْئثىأ ءلع با ذعلا طرنوباطبام
 باطلا ذيع سو هيلع ىلا عت هللا سقط سم د قفايربخ .هللارمغا لإ 5-9007

 ,وانديلاو رهثدرك دات 2بلالر مال يلماز قاسم عد ندر دركمك ا



 ةبمكلا أب ىلسع هؤاكم و ةكم فار لأ مالسلا هلع لهيلطو ىظ هلل ةيلح عأبفريخ لطلا
 هدهلتزا و قطصمدج تفاي ردربخ توجو ىونشم ىلا. هتهئلانيم ها دجاولءبلطو

 3 ريل نادرو ذخأ ال (ىذملا) ال
 | ىلرعمك هاهرهثودنل, كنا تتار ىوتثم سانلا المىف او-ايصإ
 .اهمترسلا 0 0

 نمؤأف (ينعلا) «زودذار 0 زود
 | رسب ريو ا. ىلا عتهقلاىلا اعرضتملاقو قارت>الاو ةرارط كا 0
 مادى غ نمار نشب وحط ىوتشم رازلا ىف نش ىذلاباملعاإول بالا

 اةعتس فر فرع الأ وانخىسفنل ىرأالاأ (ينعلا)
 خ9 ىءرارسأ 10

 5 الوب ةمدوعسملا اذهب !ءلنوك [ىتةراومىسفتلىرأال (ىثعملا) م رددرعسما
 .ءلنوكيو أ (ىءملاز » ا دز ئلرد مكشاباب « دونر دام دعمو رسايل

 دنع ىلة فره مالو ىف دالك أ قالي نزع الود ىمد بنسب نوكي وأ ردقىسأر
 ردا 3 ىو ةداعسلاباب هيلع هلارتخ سلال اس لكلا 0

 هجرىفتيأرمي رك اين .نكل(يعلا) هم يك اشعار انكم اءديد نه متي دت[ى اسعس
 سس ءمهامو تسايزدجرك ادتأم ىتك لو ىج كنفطاران ؟يتيلاردملا كلاذءاهسو
 سا دخاعيج اثنأل ا داوتمانم اكو لو اذجشيال مالا هيلع هن 57 تايوكدجاوأ
 ىم هاب يكل اببسب ردقلا سافلا دعأ برا ةءالاو ردقلا دار كن حاولردتال
 ارثلن(ىنلا) جر دعو لو رمديد »و دبرممديدعك !مياع تا[
 ,ل نير دوت ضف هكبن 1 19ىوتلم قدعل ا ىلءالو ىلولا ىلءاهرأ ل«اذىف اهنيأرا
 كنا اركان ةىهيتاتالاملا كيو (ينسعلا) يداوجلاسد سي دهن اكن نمكا
 ف مالم سقس« أ طب ال ةيلو طل !لاحىف هةطعأ

 /ا121نمرا دما اذ هو

 لدول طار تع نم مي .ردعنا لرهظ .دلعثلنإ اذ رانا (لا) مرت
 ادبال (ينعلا) م وكبلم ماي تا دلاسىاوالاح» "اروا مهي عر

 دب ريرط بي ذكدرزالا اديه الفانيلا



 فوح نم لو هبلع هل اىله قاطمملا دج باطلا دبعل بالا هيبتا اذه هك
 ميدو دهاوخرت خرنونك |مههك « دو زكنابدماه بعكنو ردزاط ىوتشم ةيمكلا
 سو هملع هللا ل قطسملا كلب رم يسدالاغ الثا ثوصارون ةيعكملا فو نم (ىندملا)
 م تسام طوف لم بلطدصوداب مارال د ظرغعوالابقادسودايو ىوتثم !ه-و|

 نام برس ىتناموا:ظرذحصر انو رتلو دولاب ا يتئاس لو هيلع هللا ىف سوف (ىعلا)
 ايررماطو ىوتثم نيساارسكي برس ىنممت ل مهما ءاطلا مشن باطن اىلءانظوذتوه |
 نابكلاروهشمهرهاط ل عج( ىنءلا) م م:كناهنب «ههزاارشنطاب « منكن اوبك ةرهش
 0 نين ارخ

 بامتلا ومجال عاب ماقام دمر
 ةراث بهذملا ندعم ملا ىف نم-طلاو املا ل ههق نم
 اوا_هبورذألاردقدا هزيل ةبترملا بلال م اهناك لهن

 (ىغلا) جيتك شري ندركدنب هاك ٠ مرش

 هزمت رام احيا ةيارول هع انوفا لال منيطلاو «املاىأ ل هدد

 تخف راك يع ١
 امتار اهل ىآتلار "11 لع :را

 انو ابندلا بطال هينيزنةران ىيعبا
 انوا (ىنلا) «6اةرثدعقردتسداتقا هكنازو ام كلا نباامب رادأ

 قرف ىلء عضاوتلا لاك ف صتاوءاضرلا ةد م: ىف فو بارغلان .ءعاؤنأ بارتلا
 روزا هاش يشك )ل ىم ىببمعلاواينالا قدر .ةمفريو هيلا رغب ناب «ءفر هلل ع شاوت نم

 ذك ن م_طلاو*املا لاذ نمةراث(ىنءلا) | مرباك اديشهش شيب .اروأمهةك « ينك ادبي
 مسهءاماوءايدنالا عام لعضو أل اسرلا تنع هيط أ ثيحح لاه هردقو مظم ها تنال سرها

 ار مهنا ىل ءانار_-واهلاو كاملا كلامماَد_.ةىبارتلا ناطللا كل اذ ل عشا
 نءةرابعوهىذلالوالارطثااىف ىهاشرلاع.بار ريدفشواو اضيأ عب مه |

 اناطا -بارثلا ن !نم رعج :رانىنعم انو كسه نبال او ءاملا ىلا هان هجراناو ل سرلنأطل
 اتئاهناطللا الاذر وضح نيطلاو ءاملا نم ةقولخلا ءايشالا ل مرغاضيأ ةراتو اعظم
 (ينعلا] « وجو تو ريغتر دو ناغترد هو زاقو ثعمر قشاءنارازهدس إل كم انأءلو

 مي اىرعرضنلا ىف مب انين ؟وفو عمو قشاف فول ةثاس



 درا دئامراكيمك « نكةىروكربشسنب امرك ف ىم شرت ةتلاو باطا او ىلا عت هللا ىلا

 "'ناطيشو تاطيكاوه ىذفاركنللا الاذ يمس ىلءانراك اذه (ىنعلا) «ناجربم
 | ىتةدلخ تمرين[ لاقل ب حو رلاو باغ, [مأ عسبطب الوانراك ىلا لسرملا همهور شلال
 .اهزأ مهم تينيلءايلو أو "ابينأ هثمجرخأو نيطلا ىلا هللا نس>أفنيسط نم ةئملحو ران نب
 أاورنازارك اخ تايضننبا ىونلم تايادولاراؤنأبة نو رغمتاياثعلا كاوذو تاهاطاا

 هاله بارتسلا ىلمت ءدولا كاذنمو (ىملا) يمن ناكر شب تمعت ناز و عقد

 هعفرعضاونا ل هنمقلخ ىذهلا مذ[ىبارتلاه ل ةمعطأ ال ىذلا ما هذ اوه شن ة وعلل نال ضنلا
 هضفخر بكت نم بح وم ىله ناك-ذنيطابشلااأ هج هلا ىمأ نع ضرعأ اا ”يرانلاو هللا

 نوردزاو ه ىريفالكش الاخدرادكنازإو ىوتثم هريس نم ضغخو ىلاغتهللا
 وح نمو ركملاو رابغلل بوسنملانوالا ل ءبارغلا نال (ىملا) قر وا تاق هدراد

 نسملابلا ثيح نمو ىفاطظو فيثك ةروصلا ث يح نء هنانرونالةبو كاملا تاشملا كا

 |رامتالاو راصمالا نمهنمج راسم انغبنا-رلارارسالاو رامآلان زخم ايرلا عئادبلارهظم

 .نكلاينار وةرو ملابس ناكولو ىراثلاو ردم هاهنا .ىلع ل دير اهزالاو

 هتك شنطابا ب شرهامو ىونث. مرحالهب وةعمالاتاغسلاب

 يم ةذلا ذيل برملاب هذ ميرا زجل تاك (ىنملا) «كلتسوسرها ظورهرك
 |رهارملاج و رخهثطلا ىل-ه دمي راك هاطو رهوجلاك بازتلا نمابالثءنطابلاو
 شنطلاب «سو يذباامكدي وك شره ]ق2 + لاغاذهاوفئاطالاو راثآلاو ضارعالاو

 ذم ن ضلال نانلب يارتئاوعاحل وكي( ىلا )عي سو شيب نب وكسشدي وك
 [رظنال وهي بارتلا نملاب و واولا دعب عتوهناللؤالار طش ىف سد ىنهءاذهو ريغالءارث ىذللا
 نمرهظيىذفاناف ناطيشلاكىف رماس ,ىفر وصارظ: .ىئاذفولخ

 .بن عيه ناطابدك ركشم شرها إف ى رش. ىذطاب ةذاطل ىله لدي ىنطاب
 | مارسالا نم لا ْئ سل نطابلاالئاةركشمبارثلارهاط (ىنعلا) م« تسبب يي افيرك

 سا[ لدفت سم ةلووحلاءارلاب وة رعلاايلارسكي تسيب لومي هنملب وف راعملاو
 بارتلا نط ايكب وللا لهأذ ة.كطابلا|نئالاثلبرنل فقوتو رمسا ىنعيا اوما

 اذانةينا_الاانةروسلاورظنت ١ ومالا اههردرهاظكرعا لا لهأو
 نيزمرجال «دنشل ارد ش ةطاباب شر رهو ىم اةنطاوبة ارو ةةاطاروظتةعاسلاثنأ

 ره اهل( يندملا) يرانا ىنهءماللاريسكو ةيسراذل اهلل متفب(دندااج) دن 5 ترصنرم

 هرم ملا اذه لجأ نم رجال املا تاب ةمو هآناو ب درا ىف نانوكي هاب عم تارث
 ةرصن بجو + نم ابرار سأر هظن ىتح ى اهنا ءاعأ اذا نطابلا بارثرمس نمّزدالى أ ةرمصن

 عا يل ا



 معمل

 تاروذاقلا لي واحلا ماذا بارتلارهاطر هرهاظةر وس باغي لثال فاو راثآلا ءذ عبو
 بارتلار هامل مرجال بي رغل ارانآلاروظمنوكبف ةيهلالا ةريصتلا بد

 ةهءانلا هرهاظ ع مىطابلا با رتناك نانالاناكتافرم لاب ةيملالا رس مالا باك 5
 ىلع مثالا رمسوأأ هنملابيضتقم لاعربصو هنطلاب ,هاطر كلو هنظ ايىل ع ةرها

 مغ ضم ابارثلا اذهنم (ىعلا) 5 ع .ميتك
 ,تساكبومودلا الارها طه كتازإل ىم هنطابةفاطالل تىأروت-1!هكصشر وظنراروس
 هيفا لا اماوءاكيو مغ بارتلارهاطانال (ىنعلا) م ثساه دن نار ازه دس شنو ردرد
 ميرابتاراج |ندك هني مهامراكو جب رسلا فاك » ورث رورسر ل خنولأ ةثام نم مك
 مدعلا نم دوجولا ! ىناب امم اناياذ كمه انلعفو سلا نو ةثاكن مغ (ىنعملا) ينيك زا
 نواعملا سائأو نا وبلا فان ءأو ناسنالا عاؤوأ يسال كذا بال يصلان
 مدنكيمادبب رصعزانآ هنت « هزم ىركسشمزادزدهحرك و ىوثم الم
 عاتملالاذج رط بست ف اوهو ةنصذلا حصول تكسب هراكنا نم صألا ناكولو (ىدلا)
 الثازا ناشمب رارغمان و اوكا نبا ماودك د[ اضن 99 ىج رممعلا صال نم قورسملا
 «ةفريسدا->اورارسأو ةمعنو لضف مك( داود هي نإ ب رثالا عاربأ كالذك (ىنحما)

 ةراتو'اوهلا لا دتعابةران بارغلا انا انته يتتزارهآلل الن الاو نامقمالا نم أم ىف أن ع

 ناسنالا ناك !ذاةرارسسالا نم «ةونتف .ءرتساو ذخر ازغالا

1 0 

 3 :٠ شلاربهذلا ددامك نداهمسانلادال ”اهداعمنمةيلاسنالا قالخالا
 بعسل ىرثم الع نسح ! مهأ مهوليثل هل ةئيرزضرالا ىل_ءامالعجانا هلوق

 بارتلا الراس (ينلا) تس هدوزخا همعربد - حان و تا
 ينعي م-ههيج ىلع دثاز سوما اعلا ىل_هد_>أ نكلو مظعاأش /

 دولا 3 ناالاع وب فرشأ سو هيام هللا ىلسدمحأو بارا نب ,«قلخام فرش[ نادنالا

 ضرالا تراس (ىتعملا) دازتةحو دامز ىهاش نيك هداشونا دئخداعتآوديهز
 مالاكص ضرالان اه انجاودزا نء فون اطاسا ذهل ئمالث

 رمال بوهيلع هللا فس هدوجو رهط الق ةريثك دبلاوما هوم, نمروظت بالك ءايهدلاو

 ا دوج ل .« شداثزانامنإ دناكشم» ىم لاقاذهلو
 اير طرا همر دق نعب بارثلاو راهزالا ماك ًاتص عفت“ هباهرورسنمءافسلا (ىنمملا)

 نيل اك



 يما ئرخ مسوي ىلع

 ميومت 1 0 لرهاط(ىندملا) م« ش كم شكرذلا
 دوي ه كتعدشا ىح رمدوخاب كره ىونثم عارتلاو فالحلا فو برحلا ىناناكاما.
 .ةمو سلعاو برها ىف هسننح مقا لحال ناك نم لك مال (ملا) 6 نرووب مسخ شيل

 نم لكولاصتهئلاءاضر ريصخت ل الوتصبإّوددهو اهصخ لولو هتطار عم 3 ءانعمى>
 ىفاعصخ نوك,أنعمو هرسىت> !هنافلا خخ تاد هاسجلاوثا هايرلاب هذن مالوش« نوكي

 لاو زدوس ا رشناج بانف 5 « للانفو ددشواروداب شناط ىج هنولو
 ىلالارونأانالر ارز حور سما دركيالو لاتملاو برحلا ىف هروف ممن طن تناك(ىندلا)

 كره ىم هورس همت : ع. دهاج !.لك لب ةبريشما اة ىلد بااه للام لك ىلع

 ب /ناكن ملك (ينعملا) منان شباب 1

 ىو ىوتملاةردسؤلب بى لحر تةاهروظر ءاعسلا ىنأتَت ا ئارئارناكمالا ىف ىسب
 ياك (ىيعلا) يناتساكردناتسك رنطاب  ناتكم قكربتزا ترهاظإل

 تارودكلا نملرهاط ناك ولو ةبترملا هذول تاسواذان رهاط بارغلا ةبترم تن نءابو

 تنور وع يتك هدرونا
 عارشتلاف ب بارتلاك ةبناممل

 نكءولعناتس ورببكب لام ثنأ نك هع

 نيحرلا برغي ىفاسورلا كرو نيو ةيفاتا روما تتكرتنار رارسالابةولعالذرأ هنو
 دسانإ ىو مارعالاب- اسم نوكسالثل اعشتمالل ذهل ف :ىرثنكسا مانألل ارهاش

 نمد فول اىأوه

 00 يا
 أو نيذزمل ا ىذأ نموجتيا
 /(نامب) بنعلا مركرسا (غاب) م«شايرر دزرنيزدزدو د-ءىاك « شافراختآ غابدرك
 ب رم( ذر) فارطأو بناوج فاكل ارم تس, (درك) ىنخلا ةيسرافلاءايلارسكي
 ردعابلامحلانالبالئاةشاةوره ا مركلا فار ,ل أ مركسلا ىف ىذا 1 (ىنعملا)
 كارع لع مركلا فارطأ مذغنفلا ظاصإكف مركلا اذ-هنعدعباىئارحاب و

 نا 1 ذشلاو ةنوشفلا كلوابدازأ



 !ةلزتم هن ىلع ظئاحل !هتابفراعلالزنع (ينلا) 4 ةدريتابب ركرد

 كلنادراجودىك انف ىونثم فوصناك كبي ىف آر تيص«واسراستا تكوش تاعع

 ناكل عب (ىسك )كح ىنعمانلا عشب (| (ان) هي وخراخ ناخراكن يزدوشمك هرلشبع
 لب امتى مع لمعت بيكر ثلا اذه( دراسود) دحاو ىنعجة:دحوالءابلاوني ل ارسكو
 لقا نم ءىكسص مهردلا عب روم# ند نوكيفرخ آلا اممم لك ع ةمورعانل !نمنينثا
 رعلا فاكلا مشب (مك) باطما ةادأ ءانلا مش (وث) ريشا ىدألا ندم لمعت و
 اعلم ىب(نامرلك )دوكيالىأ دوشن بانه (دوشمك) (صقانو ليا
 ودم ىعملا فوهر ةئادملاروظي هلال صغنو روش هد نماليل المي ئذلاوهو ( رخراخ)
 ةريسلا عبةةووصلا علما الاه نم عنب ولمأ اذا سانلا نم دحاو ىتح (ىنلا)

 دركيال ةربسلا عيقةروصلا علما ذه نم ضف لاذاوأ اصتاننل ثع نوكمال

 كت وا ليغ ط دو ماكو ور م وتدير خالدركك حركت ذل لكم
 |ر وظف (ىنللا) ناك ىعمب تساهدوبنم فخم (تسديإل مرو هلا ا 5

 ذم ,ةملار أ. ةعاب نكل ةرو سلا ”ىس الذ ط ناكولو بملطملا دباب

 مغ (ىعلا) يمنكم دن شنمدخردارخ رح ه
 ملا هتمدخع طر رثورفكحسما اينبةماؤباك ام د

 هارهدناشنرسلا ملعا .٠ تما مدنيكب اطل دس 556 ىو هتءفروأ
 مكلا فرجن اش باطلا دب علاق (ىنماا) ييتسارأ
 .ههتمالع طعارسلالاعاب مي ركنا ديشرلا
 0 اور مبا شاك كم سو ءلعتلا لسد
 | ىل دهم عضوي امامنا وأ !نم باطملا دبع بلاط ناس ىف

 كلا فوج نم هيلا اولا« ىحم ناس ىفو زي زعلال_ةطلا لاذ
 لثطنىا وج ىاتذك ه ديسر شزاوآه بعك نوردزا» كم سويلم هللاىل_ءا

 لفطلا بل اا الث اةترس ةيمكسلا فوج نءبلطملا دبع ىلال سو (ى-هلا) جيديسشر
 متع ةيدو زدش تاور سب « تغرد ارب ز ت بدار نالفرد ىوتثم ديشرا

 يع



 انقل

 ىدمندح هت ميشوم ىذلا للام دبءدسب :رعُدلا كلن تدق ىفالغلا ىداولا ف (ىنللا)
 © شيرة نايعازدو شد هكناز ه شي رخناريماوا باكر ردإط ىم هب قأبلروغلا ىلع
 فارشأو نابع نم تاكو هيلع هللا سلو رلا جن ال شير ق*ارسمأ هاكر ف ناكر (ىنما)
 .زيتارتهم « همه شمالا مدآت ثان ىع ءومدضلالا هباكراؤاك امو شي رف

 لا عشب (عزي) نسحأ م بكنمةالسأ ميج مدار ىلا تح (يندلا) ع دمحم
 ةمضلا ىازلاوةةمهلأءارلا ب( عزرإ) ة بص سات تعا تهمل نيم رعلاىازلا نوكسو

 مال اوٌةالصلا هيلع هنا ىماع نبا نه ىو رام اذه ىلع دهشب و ةمحطملا انفمو برع عع
 عيستو ررونما كل د ميس ماع ىنلأب مدتآ تاع دابق ىلا عت قا ىدي نيداروف تناك ير رفثا ىلا
 ىلا هللاىطيهأف ماللا ياعل امن ل. وررتلا كاذ قل[ مدك ها نلخ الف هصيش  كسئاللا
 هللا لزيإلو مالا هيلع هاربا باسو يق ذ_ةر حو سلس ف ىتلعجو مدكب اصف ضرالا

 حافسىلءابغتلال ىوبأ ب, ىتحرخأ تح ةرهاطلا ماسرالار ةم ركلا بال الا نم ىئاقن

 (ىنلا) م تسل دوأ همناهاشن زك و تساءدوارو تسيودوغ ب ذناوو ىو ان
 نا ىلءعءاغطءاماظمل اني الا نيط ال-نمرارشم لسو هياص هللا ىس هل ناكبسفناا الهو
 هاا نم ضرفلا نامي! ةسالخ ىسياغملاءابلا تش( هدولابو) ريبكلا ينعم ميلارسكي (مم)

 تادودوملاةمالخو تانثاكلا

 ىلمدوشي رشي رق فارشأ
 ىطص او قيع اها يارب دلو نم ينطصا هما نا لافمالسلا ءءلعهلا ل٠ اورامازه
 قافطساو مماهىب شب ركن مّطصاو تك را ءاتكى بنم طساو اك لع اهسادلو نم
 ال ام-اتسك نلومزا شنج تسبن مالايو تود بسنزا دوو ار غمإلل ىم مشاه كب نم
 لاما ىلا نيذلا مشب كل عسلا نيورهاطو بننلان ب رشا هبلىأهززغم (ىتسعلا)

 حور هللا قاخخاملّوأى وف ىلع حورلازغم يدارأو 4 سفح الرمشلا لائم نم ىهواهرسسكم

 ادب

 هحو رنمثلص> حاورالا عبج هيلا بستم تح د> أ نم هحو رداوت لف حاو رالاوبأإ 5

 || تءاخو دويو از جروس ك ارو رون ف ىرش تافاضالاو بسلا نم ةئي ربه حور تناكفا

 اة-اهىأواعإ هرم الو ال سنأ نوكي نأ باطيال ارو (ىتعمل) هم دوعو ران تام هدا قد

 اهتمدوروا دفوتنا باطتالو ارو دة ريشلا هجورشات ةمسلاوزئدلا ىلا خلا ةملعأأا

 1 هرولةهيلخو تالا هيلع ةدالولاو هوت نخل ارؤينان
 ارناف عامتجال ةطسارب ىنولالاروثلا لسع ىتح ىدلاوأ

 هللا عاخ ىفءأو (ىنعملا) جي بانف [زارطرب هيازفرب «بارغردده دبك تعاخ نب رتك قو ىوانم
 تاك اذان ىفاروتلا٠ اهملاز ارط ىلع بلغ باوذلىفلامعالا لب اميل هدابعا اهطعب اا ىلاعن أ



 6مل

 يندر رطب -.1؟كاودقتالو دالولاو فدل ىلاةجام ”ىأفءاسمسلا صةئانغد*ىضتستا فاننا |

 جو رفوف ةغفلأ اوك ذ لاو دالولاو فوتتا نع تنغتسا سا ىهاذان هالو هر حو رروتل هللا عاخ

 ةوهدةسق ةبنبنا_ىلاذه جار ,ريقلبت حرشرمد ةئةبشي و قرأ قم اهقا لودر
 يوت (ىنملا) ع نيحير دنا دزي ىايردبلرع « نيك انا

 ىهاالارا هلا فرطو فرح نمر جاو ىلا كلل ىرظناو يناملا اذول ىلاءتو سيقلما

 نا ةبالاوناعالا ىلااونأ اذانىفايا ايلاكلا ا ىلا ىفاةلاذلملا نءهتلادابعنوهديمهؤاماخاذكا

 ىراردارعج فاورلا لاهل او ىنانالا ةبرملاوهىذملا ىهلالار غتلا لاس ىلا اولادسو

 فون. اينالا نايات نءاوسلخو قينملاءانغلا ىلااولسوو راؤنالار زعو رارسالا

 كناوخا سيةانأب (ىعلا) : ىنكىفاطاسهج ىرادرجت وت« ىن-خرج نك استار هارخول

 ىوخل ىلع ة-جخلا اين الا ةفيجص ةنطللا نم نيلعنتْئ م ىأة رولا ىلاعل اىنلا كلغلا ثانكس اس
 ارتنارهاوخ9 اى كلناوب اراد 0 7

 ىثىأ نيلعتل_ه (يئعملا) مداد« ناطلبزآ كفا

 نان ةرذاولاةلماكتلا ىأ:دّدلا «أرلا عشب داولناب ملا م لنوخ الناس ا اة ىلسأ
 ناسمالل باطلا ماعم ىفاوباكيسس ناروك ذر ىآثكأل نيإم ا كلا نيدرغأ!نءنامزلكءامنغأ
 .٠ تزبط تفرك نوح ىداشزونإ ىوتتم ةةلؤككسيغالا امك فام همدعت_لانءالسألاو

 ىالوربطلا براغ خم يقال ل وووتل) ")نك توك «سيئروءاث مه هك

 نةلكلا سيئروناطلسانأ دساشلا معز ىضتةمىلءنيلوفتنيرامزلاو نيلايطلا تعج

 !ايندلاناناعذا لم نياعتالو ماسلا نرتأ ىأ
 ردوا صرحو اين ديد ندشونا :لثملب رنا فره حانج لا .ىواستالىلا أينالاب

 للاذه ينرلعي ىوت تيلاندشو سف ءانبا هك تايناحو رتلودزاوا تاةغو ايندباملا

 ءانب أ مهو نب.ناسورلا ةلود نع «تاذغلشمو | 'ماط ف صب رحلاو ب: لا عئاشلا نا ذالا لم« نأ.

 .:.لازيرطلا بجومالا ومر عرذلاةداج اوك ذل كل ىدآلا ينج

 .ءلا)ايد اثم مسهم لك ناكف

 را ا مدر ركيلا كو كرد كس ف ىرشم نيلالج ىهتتلا
 ارا ربا ما هتغك و و «ةلد ق رصو هبل لف ارمغ ىمعا ل ىف ىار باكل ال 9

 قاثلادالا ف ةءاكتلاهذ_هاذاق (ىنعملا) مي ريخ ديكر رركمدش و ركدرابكر
 شتفكروك » ىرتشم ريثأالادا دزيلرب_كتادلا انرجألورخأ:انعترزك نكن

 باكل لام ىأرال ىمعالا (ىنعلا) !) © رج دبس ىراكشمدنبا دنهكري ه رنداراب نازخت6

 لا

 يهمل



 ادب

 تود اسديسل نورا اظ يبغا ىلع تتولا ذه كنج« انأو وان دسأ رمالارخكه لات
 ىدوكرذوت موقوف. ىوتثم ديصلا مسا ةمجتملا يذلا ارك راش فل نآل ع لاو وحاب

 ليما زوالا دمالا (ىنعللا) © دوك نىربكىىرك تايمرد « روك هن
 للا طوف تنأوارغلا وهو شحولا راح ىأ ةيسراذلا تاكا مشباروك نوداطسإ
 ةيغرو نسحالا درصلا كرم هورملانمسدلو ىعأ ىنعبةس رمل فاكذلا مط اررك د اط مأ
 5 درك مسج ىروش بأ عد نبا نو يرتثم ة طار نيلبال ىذلا ديلا

 اابهاذو“ارلوالاو الاه اشرو ىلاهةهقلا*| ير دبس نمارفأ عشا( (ىنلا) م دوك دثح
 ىمعلا نمزادقم الدائم مقجا ا اذه 5 - ل

 لاهلاو ىداشراهمنءنوورمشا

 لوغتت نأ رئت اهف تملي
 (ىنعملا) مرركددرك ىمه ندزا دارو ى اه ا 1 قرش

 يل ماوه ة>!ايناللا ةبلط لاماذكو اي نوبوكي موعيج ىنم برش حلام"امانأو ىف 7
 نياماداردببآ ه نار ز اوكي ريشدوخ با و وشم لام لا"املا ام فوه نم
 ءاملالءغالو ندفر ب نماول ثا نوني« ضيشاب نياق (ىنللا) يم نكي ناروك

 ولعل صالخالاوبقدصلاب هلا ىلا فر“ رلاورب راى ال ىمعلاءذهلا

 انيخ» ىو مهل
 أ يملا اصأن

 ىالركملاو 'ايرلا م
 اينالاماطح جلخ ال نيدي مثال مناع بول 1| ىمي تع .ىنعي ىمعلا امام تنام
 اديعبادحأ ارأراذانكل هْاىوسامضارعالا مهب رشم ناكرلوهناباوأ نم هللادو أو
 .زاهج ررك 9 يوم لاعتقال هواسوب و هرب ريل هزوداطصي ىلاصأ هلا ءاب نع

 ؛ءىأشحولار اخ (ىدملا) رت سو ريكريشو ريش بج «٠ دود تسود
 1 ةلك اشلل ريس ىلء شح ولار احدث اسك رش ىلولا
 دشألا نودئاسو دوسأ هللا"اءلوأ ةلجو هيببحر رم لص نع دو

 بدو لداكراب بك
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 وكس دصا| (ىنعلا) مراكش
 ب مان نآلا توداي هلا لعشباك مهاعساو معاج داطسإ
 ءايلزالا كارما مود أطسي ومممتيم ..ةرو.طلا عمتمتاروبطا 'ل ل نونؤسب و
 بلقلاٌةهلاوغو بز سو رشارا ططم هدم خص ف كوت كنوداط سيق مهلأسنج نوكشلا
 ةريخال ترممأك نار ايتغاب را ايا الر طشم نارغلا ىف ىناغلاربطلا (ىتملا) » .انيد

 تأرفا دلل نلاتللا هر كوعبلم ردن اورو راش ىأ ةرقلالو

 أراب واير طش تلا اتم رابطلا 1 0
 (يغملا) مدان رعأ

 | هي رايرهذل اديس ناكل الا ةفيةح ىرب

 هلام هال ىتفسا .قأ
 'وئوحت « زاك .ثهكنارهار شد مغ رمإو ىوشم

 !ىناغلا تيملارملا .طلادي راس نم لكتاف |
 نوكملا تاطلسا .1 ١ ديس -هنىأرا نةريسيلارظ-رظأ ,شخلا هللاد هو ىف ها عاطأ نملك
 نر ابيانا كنوعباس :نا لاقو هنا عاطأ دن لو سرلا مطب نم ىلاهق هللا لاةناكملار
 ىع سو ءءلع هللا له 4 ثزاو لكل ماع لوك نكمل لو سرلا ودق ناني آلا تناك ولو هللا
 لك (ىنعلا) ب ثفابنزكرها ر دايس[ بدي ثفاسشا رسهد ص جني زوا كرها
 نيم لك ىن_هي* السا داينصلا ديدج ءامهتتي أرسم تبلاربطلا ذهنه ضرعأ نم

 الوالسأ ٠ الو ٠ امالوةةيقلاتاطاسدو وو لاسم
 نم اكرادهكنردنب راثع  نماكرا درع رك:هوآ دب وك 3 ىم ىلا- هنو

 |ريفريطلاكس غن, ةالرقرارظ ةاسنأ .ابهداي صدي تءااربطلا لوغب (ىنلا)
 ةسافلا نموت :.ءالا نأ طلق ءارطنا ليج وبذل

 هك يلوم تو مدلك تاو در غنم ىم ءاشي نا ,1أ دايس
 قروس نكلوىنانقن اطل لا نال سوم تاانأ ىلا ةقيفح نم لفاغاب (ينعلا) 4

 ةرئالا تاومالاك تسل نكتار تو. نأ بف تس« لوغي + اة دشرا !لاحاذكا
 تاومألل مبا ثمءانغلاو زل اىىفزو م تناكو لو ةب لا فيم نا

 نب زم 099 ىو“ ةروملالارظنت 4
 ومو, ةقاكسو قاكرح (ىندللا) يركداذتسدزنوثك ا مشرنج# ري وهلا

 وام د خر انا

 قاكسوقاكرح ت بهذ (ىنملا) م تسوزا نرج نونكسح تسب
 يا. اكسو قاكرح نآللا نكملو ةء-طلا دبق نم تشو مسا ة سل منة



 اننكلا

 . [] هيلع لسرلاةةرب ره يأ نع ىورملا ىسدهتلا ثيدنطلا نمتلععال ىلا.« ثا نماجنوكل
 || اهبح ايش ىدبع ىلا بر قتادو برحلاب هت[ دف ايلول ىداع نم

 ىذا دهس تلك هتيرح أ اذان هبحأ تح لئاونلاب ىلا 9
 شلال تيد ملا | مىثمولا هجرواج شطيولاهديو ريب ىذ هرعت وي عضل
 جلا همم“ قلا نوكينأ مصنا هللا ىف ءانغإا ىف درعلا ني ع تامل نمتسالوربك الا

 ديل علا 6نكليازت فروه جرك مج .زك ةرهاط ىرشب
 ميس رالرغ ن ,ه لكل وهي هلهأ فر < ره ىذلا هللا ىف يىلاغلا

 الام ىأ دارك رمس نور بأ طوكر
 هللا بانو ةميتملا فره املانالاو هلا ءاذقل يف دبعلا

 نا مدني ركركذم .هاشنكرد ٠ ةزرك
 و خ

 هدم ىو دايقت او ةءاطلاا هللا دبع تنك نا

 نك تبلارعج ءدرك ندع

 هنبا نكلو تي .هرذا تيه رام اع رقد 'ي رىلا عتق ةردقب رهاب رظان م

 (ينعلا) يامر مه نياراد» 'ءىسدعافلو ميلدشة طرقردءد رم عاج ول ىرتشم كر

 0 اعيم ل لس: ءاتطا نا لاحاملاو انيم ىلا عت هللا ةر دق تفك ىلا قيام
 ةردق فك هنلا ف ىناغل ا ىلولايرت تا ينثالما وب اهئ سيء فك ىلءانهلستتالو ىرثال

 .لوةي فر لك تال ىلا عن هللانذابةرمدك اناومأ أى سبعا .ةلاةايلاءابسىلاعتللا

 (ىنعلا) منادراج دامب وانممدزا ٠ كاره نكيا عا !ىسيعإل ىرلل»

 نم ناصب 0 "لاك نكل فنا ارمريسلاىما ويلا

 2 ,ٍتأولابحاهرهرا ذه
 ضي عازب اه اطيلاب هداوج يح هللا



 مالسسالا ل وإلرك اايأ انك ايمولا يب بدرع
 0 نيك أغ سفنلا كرءرخ

 جا نيبماهثرسب ىا اراصعن اول ىونشم مهرهئأو مجاغأن اهلها
 فكاالبا سا !نالىثما!نعةيلاغا ولرافات .هءااوذه درا (يعلا) 4 3

 ريسلا لثة لكم شم ةب«سرومأ اذك ىل_ءةردفاهانركيالد ةذسلا هذاهين
 جرم ع ىلاعتهللاقفوتوديب شالا ل بخ الف نب ركل ا ىلع او نيا -هالزاجل

 ِج وماضإأ ناكو (ىعملا) . م دروخ مياس وباب ةناطنل هدرد هزوك دبا سمع مهنانول
 ةراقالا|سؤنلاة بجي دباع اكو للك !61ا لمجوملا| الاذن ىت- اسعنافوطلا
 زكر لازأ هالعلا ةردقدي يف !مدلاكتانوطلا جم نائذ مجدلاكر وف نال [ناك املك هوسلاب
 هذهوةرصسلا ىمءر لاي - ى-وماصعش# تاطتشلاو قمنا ا نو دياع مهنيذملا حوت موذ

 ذلك |ثمهقانو دام نودباع مهر ناتسربلازرح ارو ودا ارك ذواصعلأي« هرمع
 ىلع يردرارتابوعرف نإ قر « مرعثتارا دش ىاها هءرك ل ىونثم اهمال
 ىوثم سانلل موااسر وطار مينفأر جالملا اجلا لا لأ ىله نيركساملا "ايرلاو لالرلار يقلارربكيا باعت نمترعرإل دب رسملا*إب رورمأ ىلا مانا معتم نا

 نعكمسسوا (ىنللا) م ةرجف ىزر دالجات نأ الو و ةيرهز
 شيشملا اذه نمنولك أب وتوعربلا راماي أ ىتح

 بالاغاك تاناررملا وكم نإلاجلا ف دناقمس
 اراب أي) د_هايرافكملا الينا( مهيذ) لاما هيف
 لقا الهو مهرمأ ة,ذاع (نراعي فوس6 لما ملا

 نداع مت مالسالا ةدال_بتفاذ سن ديدهت نب جل ميتا
 لك ايامرددوف واخر تلقس واسر زل مول نءان مدا



 !نرعرف لاذينايز!ياصناب (يفلا

 "او د_هل مهلاميب انسب مهعوئآ ينازرأ موج ىف

 | لمأ نان موس بالكلءاذغ اؤركب ومغوجرانيف ءودرط ىوذاو
 ٠ ناهجردنيندب محي درس رك ظ يو ٍريكسمربب؟ لكر اثلا ل مأو
 أ لجرلا بعام ق تامل ودعالب مسخايتدلا و نكي لذا (ىمما] جتايدرصردلا
 || مف دسملامدعتاببسلامد مث! اناقةوادعلا ةهوصملا ل جرلا ىف بذفلا دودو ببال

 ٍىهحر ىفروديزلن «شدياب ىصخت شختاخزودإط يوتشم رثآ ب ذغلا نءهبف قبب
 (ىنعلا) ءابحالا نعم سب زنمعراشمرعق ةب رعلا ىازلا عشب (هيذ) هش 1

 اهنقثيمحرلا الادالاو ىوضتو نوستو حت ىنح ةءوصألا أول ءزالل'بضغاا لاذ

 مهنا دجو لولو ىوذتلوا د لاو ةءوصيت لاول مزال ىسلالا بش ةلارثأر ايلا نال| ماي وأ
 اروقفطلىدنامساط ىوثم وكرت نطيل أ ةئاانااكراناا نعرلاة حرت أذ طال

 فطالا قب راذا نحر حر تلاز | اذ (ىنعلل) جي ىدب كى عاشداب لكسن و ىديو
 |لباثا ذارهظي ناطالا لاك ناذإ .ناطالا لاك نوكي ءرهظب 1 الورهم الي ىسهلالا

 ةتاعاطلاراثغا نفرانتاًءاصعلاو رافا
 اه درك دن شب نإ ىرتشم راذلا لهأ نمو هذدالاو ماظل راخا نما

 عفا اولعةنوركمالا ءازئه (ىنهللا) يبارك اناس و اهلي هنا
 ظماىذاارهرك اذلاناء منا هر بملأ ىلعو مءاعارربع-ةىأ نب رك اذفا ىلع

 ارك ان رشم ٍرئانلاوضارهالاءافشاو لوبقلار اهلا ىعللا لع كصغلاو امتي و
 اركتماب ثنأ (ىذلا] جي دن رادو ”مىاتسب زيها دج « دنخ شب رمهركيهارخ
 باطأ يتم ىلا 1



 معمل

 مثوويلااشيأب ايلا اذه ىلع نوكي ىناعث هه ةيدوبةلازع مشا اياورسنا نوبات (يسلا)
 اريسزا غابنايمرد « ركدى درك شد.ثاي نجع وحرهإ» ىم ءريغيلا اولا حوتفو
 ني !ارسكم(ريس) لوقبلا عزل تاتسنلا فر شيام هس رعلا ناكملا مشن (درك) ع ريكو
 ءارلاوعايلاو ةس ,«1 فيكسلا عتب( ربك“ .ردلاو موذلاةلام البوت أعب اةلامالاعمافمولا
 جاتممام لكنأن (ىنعلا) لوعبلا عاوفأ نم عون اهرمغ ,هربك ة- رعلاب مكمل "املا م
 لدبلاوريكلاو موثلا نيت |لاو موركملا طسو ف ىرخأ :رذمس 4مزال لولا نمهسيلا

 ا ذك ةدح ىله ةرذج همز :نيناسدلاو موركملاىف ع رزيام لك ناك اهو 8
 ناكم لاهل اره | ىف ناك ايرممو ماقم هللا باف مكنملكسا نور حص#:مايو قا اهارننأ

 باب نم ضارسعالاو راكنالا نير ,ك-اارغمو ريك دنلاو مولا سلاما
 «ديرخ# ٠م سنس ىارب ثا ٠ دونغ دكر اذوخ سن لك رهإلا قرم ةداعسلا
 الر ءاسملاو لطل !برعش جاضتلا لجل رشح . مم 4 لوغبلا نم ددحاوب ,لك (ىنعاا)
 ةررسف ىلاءندثلا لاتاد>اوءاملاو ."لطلا ناكولو « ةقرغش |ةداعإ

 '|| عب رلا : الذم (تاروا- نم ذلة فم عامي (عطقضرالا ىفو) دعرلا
 ىلع اممم عفرلاب( عد انمأنم) نزلت (تانحر) ىلاعت ةنردق لئالد نموهرهريثكو
 لمس اهم تاليقلا ىشور .عبج هلونا ذكر با:ءأ ىلع راو تان

 ىأ«ايلاوا,فابرتانجلا ىأ“ ذلاب(قتتلإت ةرفتس(تاو:سرمسذو) اهعورف ب كنتو
 مطر لكشوم بت سه لوغبلا نم ”دكحاو لكي كيلوا ىسإتا (رحاوءاع) روك ذل

 عا زأو فاسأل اعملو نمي راغشلا نات بقناتالا اذك ىن
 10 لا انالاضرأعل اونا نيدللا مغ لاقرك كا

 راج

 املا ةركىهو .(عرزر) الشلال سأ !انرمللار ةناسحلاو
 ىأف ةيناسمنلا او رلا تافسرالبن مع رز باقل

 عيرارتتبمينراوأو الى غنا ناظر سي 3 :
 .(لكتو) اب ر رون ضرالا تقرمشأو لاصق لاقاك ا ناب ربرلاروذب ري سب ةراتو اسدنارؤ
 ةعانذلاوةه اصملارءاطملاو دوماو مركملاك ةبناحو رلا رك نالخالا نمنو:ةوذورلا
 تورم ارارسأ ف دكبهي وف وربما سل اوهو (ناوذس) :ةئشلار عضاونل ارء احاول او
 قثافط ف شاملا قفنارهو (تاونسريغو) -:* حي لاشمو رثمأولو دبهلاو برلا نيبتلا



 لاناذ _ملو :ةفكعمل ا ةرمستلاءابوهو 00 و هيشغي سيلا

 نك (ىملل] نار بنك وشاب .٠ نارفعزىارفعز درك كر نإل ىر
 ةينامسجلا ةبس'م نمأرمدتل هرم-غ مماطلتخم نكست الوانارةعزنارفعزلا ةزذح نمثنأ
 لأ تامايرلابةيناعو را اق لهأ بع اسوىرولا له أتناجو ةيناحررلا كرا ل صو
 ١ ملسرلو هللا رىنافرعلاو ناسجالا ترم نوكستل ىأ نارفعز هرم نركمل ثا دهاجلاو
 أإ| ناردعز ٠ ىنراتاارغعز روخىبا» ىرتم مدءاكثالك شامر هلابلوأو هلابنأو
 || تنأ نم ىأجاضتلا ةبنرملستىت٠انلا برعثا نارظمرلاب (ىنلا) م ىسزارلح تاردلا

 لسا بن ارفمزلا كاذب رثاعاطا ارنو ذلاءام برع انيبللا

 نوذلا ام برشا نازفهزلاك اين لا ناذس» .ىفثنأ
 ١ نمرللا ىوهل ىلع ةبلامجلاو ةيذيطللا تايلغلا ةبن

 رة يكرنؤ و رعد ا رمان رخا 5-

 ةرفح فالكل مغالتارطعزلاو (ىنلا) يشيكرعنبط مهواوئا.ددركلات « شي وخزرب
 أتش اينو دهان ب قلاش لذا الاز-ءأ نم ءابلوالا ب يني ثقل

 5 : زدلا لها
 5 كلل 'نازمبخ تنأو لوطا نجف

 | مدرمعركر أ يركز 9ورش زةراسةغوبأملاوةريؤم بصل ناننيدلاو عيبطلاب
 اطل ضر أ ىنأ هنالعذوم رمد لوو رفح ىف تنأ (ىدللا) جب «هساو دنا صراهكناز

 .عدوأاياوالاركسملا الاذو ءاسيلرالاة بح ةسب”ميف تعدو أ نار هزلاك“
 | مهنا صو موعضاوم نمزج امونيركستلاب طل يت الذ ةعاو هللا ضرأ نالىرخأ ها

 ةنألا ىه(ةنددحإ) ةعاطلاب | دلاهذهىفاوئسحا نيذلال) مراة
 ىم نيلالج ىهناناركملاةدهاش .ررافكلا نيب نما,ملا او رجا وذ( ةعسار هللا ضر أد)
 لص و هما ىلع ىنءلا) ع ىريدربددرشى مكر ف ءردو ىرو انهي زا كىشرا نك هسا
 ملامو ةةيفطا ضرأ امدارأو نمار ناطبشلا ىتكباهر غسل اهتعسو لاك نم تلا ضرألا
 يل يم اب يد يح
 <ناردلاه وثم داسجالاو حاورالا لاء نءخزربااكدا-جالارلاعل
 لاررغنلاو را لاذ (ىعلا) م لايخوماهراددرك ىوطغتم

 ,الا عطفنن ان 0 2



 كي رهركر ذارمجه ه راما رهن ايا ىرشم اهتعولانيم
 هيذباجنالىذفارصلافةرهشا .اكة فيلا ضرأر ف دمراغلا ءدهو (ينملا) يرمرات

 - «ناورىاهوجزرتشوخر هزان هنا شتسريسكهدانسابآ ظ ىوتشم
 7 | :2فملا ضر ام دكار عب نع هنايرحومرمس دك ارا
 لاو ضرالا ثنو دك اراء ىأ ن- ار فلاي راجا

 للا) 0 ماقال
 ثرملا !ملع دة ىتلا ل هذ) مونلا تفر اهانوتب ىأ (اومانم ف تقملوتلا) فوتب(داترم

 لا سفن ةلرللاو اهتومتةوىأ (ىهسم لح أ ىلا ىرخالا لسروا
 | ناهيرب سه تاورو ناج نوح شي وخ كورد«ك قىرتشم يلالج هاسكملا فالخة املا
 وراك ث ادهاج لاوتامارلا ذي نطلا بج اسرس نركيأ ل (ىنعلا) ) «تاورئانو دراد

 ىء شرما! كلاي طيفاوشم هده 'هوورم - نركمف | شاما 0 3 ١
 مقسما (ينعلا) « بارون نكما ش2 نبا بيطخر ياو باطخ
 | ةفلعتلاتاءاكلاىأ شوفنلا ذم بيطمتاكَباطلعا رطل
 لزتفعاملا ىلع شق انا اكسس نيافاغال معانا ارنأع ال أ ىلع نأ

 ىونثم دشرملا نال نم يلاقف سيفلوأ .ةلزغم 4 لب أهلاو نإ ملل

 سيقلإب (ي-هلا)6 نيركئكذادا كتاب

 ذب راهقوكو عقلا دئازىأ ةرارخلاوةكرخلادئازب
 داعسلاو تاميالا نمثا مهعت ودا اةه زنا اراءاخ الا

 ارصرام أ (متراخت . انربه
 ةرردق بلال ها اولعت (نيدن«ءارتكامو) 7

 (ينملا هاب ليم هكازا شيب« رايثخاابنونا
 اجا اذعأب دفايدتر تول كاك نأ البف راينا ىوة ين

 انرارسالاو فراء ءذهلشا

 .::الفراهااو رارسس.الاب

 برمدا ةرالااذلا

 كلاذدعب و (ىفملا) يتاكتاج يفد دودح 0
 النكد فحلاب ول هملاريمالاوهو ةنمهُلا أ .هانكل الارث وكلا



 رطشلارخآى ف دزدو ايببكرت افسو دزدلم:نوكيو ا. طاح اعراض 0
 اذاو لعتتاك م ة+ ا ةضؤلاو بهذفا ناءاينالا لهأ نع عطغلا نعي رذام مأ يناثلا
 ىو بلقلا ع : ىلء لس قل ةفر عملا لدلو ةهكسملا دع اينالا نم ذخ ىأ ردا فرسه ثاةرعس
 ىأ كتارخا (ىمال) مد دوبكودوكت كلم هسففركو « درلخ لل سنتا, ثنارهارشإو
 كلما تكس ثنأو ةافولا ددبة:مللارل هوو :ئابلا ا-!١ىأدر درلطلا كل او دج رُلناوخا
 ٠ تح تكلم نيزك ارك نخ ىاط ىم هءاذب الى ىناغلا ىأ دو, كرروكره ىذلا
 :!ةداعسا( يت يأ كلا !اذه نم طنىذلا اذ .ركناربواربثاءنبا لجأ «ك

 ىراباس اسيفلبز يخط ىرتم كلا اذه! برم لحألا
 بنام ذهل ىلاءأو 2

 نالةرخأ ايلفتةسثاوايندلا كر

 اب وق (ىسعملا) ,نيد ناناطلسو ن اها تكسام 5

 هةمشإ» ىم كإدرماو الا مهر نيدلا نيطالس ةدطا#لو نيطاسالا كام ىراظناو
 ىءعةمهملان اركب هنا ودنأيمىداعار هاطوتاتلك نايم نطايرد
 .ثولاف طسو يهم ماارسكب (تايم) دوعقلا هي يفيئلاهنلأ
 1 2000018 انةلاو لبالا قو و دا ىرهرملا لاق ىدا»

 ا نطل وطلوكتل الادردو قر َ
 ناتسوبإل ىم ىهل لال امل يدع ثوري 91 يف

 هى بلا(ىعلل] يدرشك ناهي يلا ا

 رقبة ناورزل ادحو اون
 لات ةياصسلا تايلهتلاو

 نيبمم يوك اةءاوسا م هئاباوقتا 0 اهو يقل ان 1
 انكميالادويمإط ىرشم هناطلا فانسأ نم (ممرمهانكاج)
 زهد (نانكسس الإ رامثالا يمي(اهربم) مررت« نمزك دعا

 ماب نديج نمر ضال ا سمأ ءراذلا مامن 3

 0 لا لاذو(ىعملا) برش فمر .
 ةيناعورلا ىذنئاذلب ل غتشاو ىنم لكم خم دحاو لكس ىنعملا ناسا !نيطالسو نيالا
 2ك 0175522



 والرب رو ستات اةالودفألوع 58 5
 تدرأن اح ويلا «اهمو ىونعلا كافلا ىلع ده صلو 0 نأ م
 اول« دجو ياما ىلءراونالا شرثل نيدفا كلولم بتارا لو صولا كالا[

 (ىعلا) ميينىاغ ««ةارترلد -ىروطمو فكانوناور ,ىثناؤر |
 ىرءلارفغسلان ال لجر لانه سيلا اواكل !ايراجةي راخلاجورلا لم ىونمملا |

 0 ايه هج ناكولو في رمثلا جارعملا نأل حورلاب نوكي لب لس حرلاب نوكنثال
 ىام مقل نا لعل لا لك مف كل سيلو ٍةسب::ةهعذ أ عون ةئاملك أ:و نياجرلا ىل
0 4 

 أ

 نهقعشوأ ه.ماوخ نمو ا ,
 نوكب مهررك ذ هنم برهل منهل

 كبلوذ ند! ىلك +
 بالو تركللابجل

 الالهترآ ان ملادلا كانوا نب

 :-جتسلو ةبن امورةلا لاه ذهن الا

 تنأاضيأ (يندملا) م تخون مهىناب تخضوكين
 ,«فالتخالاو ةب ريغلا نالت ذطأ !ندح نرك.:تنأ اضي أر تلا تنأ اضيأ
 اطار ضرك رك 0 عسساانأرلرنأ أ يرق. لمقتل

 ار تضف كلامو يظم ناطلانأ نآلاو ىمظماا ةنطلسلاو تاو
 ل انكلارموك اناطا و تلا ةنسح ايدها ف تاكو لو
 نر ىدلاسكرنإل وثم ةلودالر البا 3 تح

 «قب:نامزلا لاذ ( (يعاا) (يىينعفا شابرتمهدوخ تلو: أ ,ىبتأيا دس:
 1 نال اظفا ك داو هاضرأ نكت ايف بيصنالو صحب
 ةرخآلا ىل انبهذيد تاملا دنع كالا قراقثولا ذا



 1 ادوخ تنم ىثاروثدوح ف قرت .ةهلقع
 ثلثا ذ نم عميتشت ىتم ل اصحخلا نسح وق هذي ءرتنعل ا سفن نوكسن كلن اان يوهم أي.( ىنملا)
 (أ ةردنل لرصولاو ةناغلاةلودلاةفرانمب كال_الت يغرتاذدهو .هلاذ نم ثلة الئششلا نآل
 لانو ثلم شان بم كشوج ىلاصعن شوا ىوش م ككدوخنزوتإ) ىرشم ةينابلا

 . ال, ايثاتاذختنأ هوكتت ةميدللا اذا كلن !ةتور عملا يلو وسو طي هوالام كلان ل ذل نم نيم ىإهيفنا نسدعابو .(ىعلا) ||:
 /يناهمكع ثوجادخ جرو يلعتبازومتأ دم مالدلا «رلمناميلش ندرك" نرابم

 يغب ةزامعناس ف اذنه اراك ؟ىدآرخكرب دو كك الم تنواعمو مادو هك
 /ىلانعت هناا لعب ىلا "ةيهمالا ١ ينص“ 2 نلاعت تاىنووريلمش ى مقالا دعما
 ىدفاذوس ناديا اإل ىوتثم ىدآلاو:نملاو نيطايشلاو سالب
 طنا ىمغالا رصتلارمع نامي ءاب (ىثعملا) جك زامترد دمك سيقلب ركشت هزاس
 اهدا مس ا|بايوادك ءاوحإل ىرتلم تاني ١ لهأ كي ىف كي او ةالسالقأ سدا
 ىمغالا ديعملا ان ناميلس اديسؤشرال» (ىسعلا) هيدا دراكردنديدع[سناؤنج
 ترن مدح اولي اؤنراع ى) يمر اعدسلا ارطع او ننملاو سفالا أ هريمست ف عرشوا
 «ىيإكرتر و عزا ءورك كب قولثم ىوذمال

 قوشالو دارمالب نوم دز ةفئاطر نر مدخج ظل اةهدب
 تودنناويد قلبخ إف ىونشم لاقل | ركاب مو اعنا لسبع قلالي مهمتاعاطلا لصابعلا هلي رطاذكتو
 دكا بتال مميز ةملسةينامخنا معو :ربملا فرلاعلإ اذهل هأ

 لو ماكل ان انشئ اور اناا تاوهشلا ليسال 9
 ءزنات ه9 مب كاميفس تديسل نول هعياؤلكن يذلا نيط امش :نم قزؤنأ ىراملا هربت زوملاعلا ااه برقنوةي ريتدملا فاكلا بعئاو رانا

 3 قرت ةنرضم ا الهو( ىنعملا) جيل سوار

 فرامل ممتع لازدضزمدراولغ تمسان ريضزالم قل نمل ظنالو ابن دال يدع نمالا
 || وراك دز سكى رست اد دلاتكى» ىغ اج مك اياز تما انذاعأ اهنايهت تثمر اين

 أ ددك» ىم رامجلار تدعم بنام مصب ىو :ءلارمجتنلا الا ذوريناندلاو مهاردملا دبسو ا (| بكل نامل م وصد ىونءلارغزلا الاذو(ىنملا) يب راو كاكىر ناش انكم
 معلا كلاذو (ىنعلا) . هيد لا لب اهد بف و-تنكو ديىردرلين ىوسناشأ
 له قالا بناه مهضحعو ريدا بنام هنأ عينا بجو محلا بناجو يحس |



 مهل

 اوقنم(اهدبح ىلإ ىلاعث سلوق نمىعدل ا اذه د غلعاو مهدا دعتسا باح

 ال ثعذوه ىذلا بطلس لاس نء ىلاح ل .!-اءذ هو افيل ىأ (د نم
 دو هراكتسا نمضاكنمحرلا هأ ن اطب ثلاءابأو ربكم!ار هانز سأو نيدلا مغ

 نم لبح فث أ طلل ىلع لواطت ىذا هربكى ثم ىا هريكت غنم ناك اشي اة
 نركيأ كه لسحإلر ةعببطل اتاكر د نيلذا .لف_-[ قاهر ,كىذأا بذاك امنا رعود
 فام ميز زاو دك لاق ث يح باك مهلاوا ,تأن ع ىلاهربخأ كسأرلا سركسشم انمئاد
 لوح هسفنىوءىلات غني النا ةبعكلا| لوح فئاطلا ىلع بجارلا مسعر

 قامت ( (ىنعلا) م م-مقالخأن ملبحلاائذنقاو .٠ مامات ىف ليمل اناء
 ىلاديلاعمسسص غل !نالىدبالا اهلا مب ب (الالغأ م ,نانعأ ىف اناعجانا) سي ةروسف
 مسهف) نيرمللا عقوهو نفذ عج (ناقذالاىلا) ةعوم ع ىدبالاىأ (ىنمذ) تملا
 ناءاللنول» ةءذيال مخادارملاو ليثءاذهر امهذمخ نووَبطتبال مهر نوعفار نومهم

 اليحلا ّ

 الاسأبب أينما .لعاقمسا ) رد

 نانأ اذار ككعهسلا ن رسال بحاس :ةلااذكو
 هللا لاقي شالا ف نارا .ثااء|طملا مشو فاق تشب( طفو) نا دوالانهى ار

 موزنلا نالزك ذهاب (هةنهف) لمع (ءرئال هانم .زلأ نانا لكو) ءارسالا ة روس قانعت
 سيل( قتلا ديعسوأإ قشابف

 طق نمو رفاك الو يغنسمو مش الو فبطظالو سمت نمضي ىأ هذ
 نود ديراكر دو صرح إل كوله اهبأ هدم دعي .:اللعزالم 22م3 لزالا ور تقئذلا لعالا
 بدلا لهاا انامل مرح (ىنسعلا) تا شرخ شن[ شوخ الر زاركخا « تنا

 لمعااو را ازا يشار لملعب رس ةرحاطل سوت ا الذ
 انةتور مسلاداوس ىطعي هاذد ىف عمت لهلاو ىنار و: فيطلاجخرج كولرانلا | مف

 (يعلإ ا «تايءدش ىها سد شن آهكنوج نام شن ارد مف ئهام

 اذأ ىنعي هداوسروطمهقلا نما

 :مذد ون صرح زارا كنا ىو اذ
 كئميهذالوارجالسرح نمراس دوس الا مسيفلا (ى

 مل ظاادوسالا ما ..هتلاك ذو ا ادسافىأ هاب يذلا ل علا ىأ ممل 1 ها :قبذو مشلاو صرملا|



 صرح رانراكن سح هندآ و .دوغؤركخا مفنن؟تنزانآ ظ ىوتم ةلظاارة-ا.لارهاط

 ةلهشو ران لب ثيل “حراك بأ قثورلا لاذ اجى رمسلاٌ اذ نامزلا لاذر (ينللا] يدوب

 :باطلر أ كل قير ىناو مشلا كراك كامزلا كا ذ ف ىدي نر ماو لعم طر صرح
 اذاهكلسرحر ات ةلس وهرب هتف اطلو كلسراكس بل نسحلا كاذة ب ةلاىف

 دوك راك هناموتفر صرح.« دونهذتسب ارا ارتراكصرحإ» ىم تلمع داو قب و

 ىأدوبك كلراك قبو ةوهشلار صرملابهذو كرك كل تذب زالت مثول رسب (ىنءلا)
 غديناراماك ارةلوغ لوغهزيغ وكر وطر اخي
 !ببف ىفأ نع ضنا نإ دنىرهوالاةنب غنا تشب (هوغ) كي لوك تهوكا

 /ام)ناطسشلاو رمغتلا هدارأر ةكدهأف ناسثالا لاتفاام لكمشلاب(لوذا او)
 :ةماحلاةلوغلا ىريقبحأو هلب أوه ىذا الاذو لوغلا اهنب نتلوغ (ىنعلا )دي زتلا

 لير اين دلارأك ةاوغلاب دارأو ةينةضما ما لاحلاو : مانو ولد اسهتشو ع نان ءالا

 نم(ان هارفي رقلاب (همجءرس 4 نيزنخأ) رحلات ةروس ىلاعت هقلالات ىوولاو سفنثلا
 ن منا(ءاشب نمىدميوءاشب نيديلضا هلا انا هياع لد الهقادا ده نكمربخ ثم

 هعاوسملا مزد ةةقتك ا دفق: ردو ةنإغ دحو اذا هنا مهر قار نيدلامسدغلاق

 هللا قوة-راشبا نود هظرظ- لب: قوهنمآلاو ةناانم ةرالح نءلفاذت ث يح اند هارف

 نومز ؟زددزك دثك هرانإج دنا. َنوَح شامر »ب ىم اندحارف لعءرس نيزدقلخ

 .ناكلا مش (دنك) نافنالاَو ميرفي ةزمسهلادع(ىامزا) م وانادند

 ةبردق لوغلاكى ه ىتلا ابنه اراكمحو رىرئاملنبخالا لانو (يعما) عطغبالئذلا ثلا

 او وطخيالا الن نم اس ن ارا .هطاهراكرمىرتنادب رتواناستءاو

 ةذلالو بنل .ةيناسورلا مهل لوانت

 ِنارونةلادبكرب' اطل كالئنم كل صم ال ىف اع هللا دعي هنا
 سوولاو صرم ا نموا لاذ( ىنحملا) يدوب ماددوخ نآو صرح لوغ سك دوغ ىهئاد

 ةوجثا لغو سفالاراك دكه ابح سل ان :ةيفملا ىف ناكم سن: لوغل ا سكعر

 ٍصراا لوغ سكموهلاملاو ةدبح هر هظي صو هلار ىرولا نمو ىوذعمؤف :.ةملاىف

 دنامتنوح « وجرب دخو نيدراكر دنا صرح إو ىوشم فنا ذد- ىف وهو ءرثأو عمطلاو

 هحولا يطا ( ورزغت) بيكر فسروا مأ ل عف ( وجرب خ) مو رزغتد_ثاب صرح
 ف طل نيدملاراكم نكس صرحال,تن أن وكن الرمل اونيدااراك قصرحلا باملا(ىنعلا)
 اك الا ذنوكيبهذبا- صرألاناللو .ة.ريللا باطو نيدلا ل مث ىف صرملا لوذتر أ هحولا

 | صراحاو مومذ ءاسين هلاراكى »» صرح ربخر ذم لوبعم ظل نوك.ذ هولا ف يطل نيدلا



 ارخآ ئدرت ا ا 00 يضل
 ا أ

 أ عملطلاو صر. لا ةراضأو سكه ناف عمطلاو صرمل اريسغلاب دارأو اثح ىريرمشلا سك
 5 تصرح ناندتاذدسح ىف طلو هذال ذم نيدفاراكو هجولا داوسو ابقلا ثرهأأ ىرياللا

 زاهدلابد ثان مف ه ثفرينوح اب ندرك ذا صرح بانإل يرث انح العؤلتهدعأإ .
 نجا ىأاسنلاعانو راكم صرحا ننورو لمس تيه ذا( ىلا هت ركمخا
 عام لا هناك م_دملا ةرارملاب امم ارمجلا نم ىنب هاحصو اس دلا ىف ضرما الرتوةمانقلا ||

 1 قب صولا ةرارح تزن رار نم لس اح ءبلعنسفنلا صر لل بوركينا |
 أدراك صرحارئاكتوك 3 ىم لاثاذبلر هك دافرماظب ربهلالبدوساامق.نصرملا |
 | صرحا بيزا, لاخالا ارطتإلا (ىنمملا) ب راوسنم اهل دقوذزا ديوشأت  دارفأإ

 افولانأ رك لانذأ ار مهب ولف قود ند
 ا لا اركدرب 5 ٍسيرضح د ا تنر كدوكز نوجا يع

 لاذملالا ل عركح ريتش |[ صرملا الا ذهثمبهذ لوطا انا
 ةعزرخ ه نيردمديدع هعمةركرفهعرك » ىرتثم لري ةانايندلا
 5 يراد أردنا ىأو اوال! سوانا فام ) 0 ع كلا

 .الا دمه اد
 ىلا دو يهل رنات مالخازدا» دوزتىزم ىدرهك ر كى

 .اعم هاربا[ ديس تاسالا نمةزعلا كلنتنأ ذنلك ىفةيعكلاتدادزا
 .و صرح شانير دلل وتين السر الازد ممم نكل ضن

 ابى نكلر عار بارتلا نء سبل هفرمتو مارا دهعسملا الا: لضف (ىنملا)

 أ هفرمدادزا برحو صوحعئاسيوف نكي ذا «اني لك مولعلا ف ةءوصخالو برحالو صرح



 لك ناشبتكى إف ىواكم فرشالد مالا باع قب ىفاعن هلا محول نيرم اذا هالثلك
 ةلزئملا«ايينالا بنك تسل (ىدلا) تامئاخر بسك ه ناش دج اسم

 مولارمأو مهك ال ء!الو مسك ًالومهدج اسشسإلو ريغلا بتك لمى ا نم م

 هلل ادثع نم موا ءم!سأ:ل|نمريغلا لاومأو كالماوب كو دجاسك

 بذا ب تسي جوي حوال وه نا ىو ىل_ه ىجولابىلاسعأ
 ماولالاب ىهتناكو واهم ىلاهتهشلا حول ةصلاخلا نت ةويندلا:

 اهفددت نكلو ىمهلالا
 اريك انالدخاهبفاودجول هلناريغ دسشع نمتناكو ل

 قلل ىرتثم اهرغكءايلرالاو«ابدنالا نال الواهربغك «ايلوالاو ءأ

 الو مي دأ سيلو (ىنسعلا] ملام فو سايق و ساعت ىف ه لاكش بضغ ىف ناشدا

 سايقو سامو بيندعتو بضغر بدأ مولا فمالو مهسايخالو مهساعنالو موب ذعتالو موش
 تانىند أن سح ًاقفرودأ السلا هيلع لات م_مئافلخلاماذكو سانا نمرغلا

 قب رهط ىع ىسملالاماهلالاوأ ىحولابالا ىلاسعت هعارمخل يش نولعذبالءايلو الوم اينالا
 قاور4 مهمدحأولكر(ىدلا) ير ك دري زارئال ناشداس غرم ه رك دىرن قيارتاش
 نم دح أ نيب قرفنال لوةنو الويل الا لعب الرخ حان نمرئاط مه>او رأربطو رخآا
 ةينامسج مهحاو رأءايلوآلاومايكنالا ا: ضعب ىلع مهن انل شف لسرلا كانو 4 بر

 متجأو ةيسدقم اءلوالاوءايسنآلا حاَورأرَتآ_خشملاو ضارغالا ةمنج

 1 رامبو رية .ئاررو
 مسمن صولءا فجري حو رلاو بلا مهلاحو مهفسورك ذومددال(ىنملا) ميناشلاعف اب
 ابطا خلا لاقات امفالتلي: أت مهلاعفأو اوهاق-ا ا ىلع مهتتأ ل مدع بتنام ىلع

 نير زاوةاراث غو ىم هدتقا مهادهنهللاىدهن يذلا كوأ هتمالا دش مو هبوب

 ةسازاص مهرويط ضو نسل #«تسدش نب هكرهمنا ناب بثمن ٠ تبسدب

 لاوحالا» .يسمأ موحاورأ رول ةض.بلايدارأةبهذلاك

 ةيئارتراس ليل ف هتمهحاورأو فات ادئعةلوبمللا ص الخالل ةنراقلا لامعالاو

 دها مو ةةرملا ص ءارةعيبطلاليلر ب رشلا ةلبطو مهحاو رن اطا ىو رصعلا

 تاج ن مم ركمحره ف ىوشم لمالا ةرخالا لاو انو دهاشم ايندلا ىف مهيأ هسعملا

 عورلار باةلابلرفأ املك (ىنمللا) جموقىركصقانءةشكم نفك صن« موةىوكيت
 «ايبنالا ف سأاملكىأ نادفالا ملكشم ترس ةءيفا فو اسفان تلف مولا نسا نم

 دعس إ كولش ناكمالا دح ىف سيل ىتفباكموةسودالصةنلا نءولخا المهدماحميبأو



 (هد)

 ابا  نسلا) ممال_اردنآز انامل -ك ٠ ماركىادزاسىمتا
 0 <كاياصوص خخ باطانا ناك الفمال_لاوفأ دع نامل نال ىمتالا

 : نا سفن ايل نا :تالامللاو تاهاطلاب هونيزو ثادابعل ب مكب ولة ىمقأ دهم

 معسعب رلى مقا دصم ثيباوشب ماك ايلوغتوأ مكياع ماللاو تر ولنا سو لاذ
 أل ماكملا ب_ثرملاوهو تفولا تاهلسناف دمها نالخالادو .رمعو هيضراا فاصوالاب

 الاسر نيطايشلا تضع تاو( ىنملا) يب
 تركوا مارتمدملا هذه يفر امرتبن

 ةمدللاةرئادل معوبصسبةشأب ىلا ةكالمركموةبناجو رلا ىو أ! عيمأل ةعاطالا نع
 كسوصخ عييج ف نوكتاملا هايف ةمرقعلا عاوبأب موب اميوذهب رششلا دوره مسهتو ديشيو
 تايد كلبا دابعىلءاراهتوال بلا دافمناهلسك اك ام كلدوجر ةدلم ىف
 اموراهائلعجو ةباثعن_هسزو ةناطيشلا سواسولا عب قرحتف ثلباقءاسمم نم نبحرلا

 قرب رحرمر شده ليزا « قيزو ركمزادر زك مدك,وبدإ» ىوشم نملايشلل
 :1ذء ام نم ةدحلاو رك.ا نم بهذ سؤنلا ناد نضرفناحورلا ناهلسات (ىنعلا)

 تناك ن او ريش فرح المهمل ٠ارلا نوكسو ةيهب بلا فالكل ذب رك ظ فل نا ىلعا داو اسغف
 نم اسفن بهذاذا ءركم نم سفنلا ناطث ىعل نوكأ 1 لا ءةزرلاو ةسرعلا فاكتب
 !اذاهدوحو ىف مك املا ثنا فأن نسعي وردا طودلا أ يوعم كرمأ
 ملعب نلحا عمنا علسات ديس لاس ناك أك اروف تاع اطلل قاس ءالبلا- .ظوسءانأ ةباوغلا هسفن

 نم مهم ) لدعب/ غ ب نمو هيرشناب هيدي يب لمعب نم نملا نمو )أ بس رو -ىف ىلاهت هلو نم
 هكو شناعاس نوح ىم نياالح ىنهتنا ( يهلابا ادم نم هفذن)

 ىتحت لدوجو ملاط نامل لة منك (ينسعلا) يوت ناويأ زاد
 كناسو أر امعأ نوعطةب هريسة ىأ كبل ناويا رات لحالة ين [فنلا كلاوةىأك نبط اش
 ارمعبف كيت ناوراءا نيف |عوعشيحالسالاو ليدبتلا دعبو اهل نمةينا فتلافالخأو

 ترا

 تادايعلا,تاءاطلا ىف كام! !عالوناطيشلاو سنا كعبطتف ::بلاقالخ الاب بلت

 | مويدوىتسج هرينامرفارتات « وبر و ساوسو ف شاين اما سنوح إل ىوتم لاقا ذهلو
 ناطر شلاز نا بهذي لرمي ىنح ةليحالو ساوسو الب ن اهل سان ديس ل دمنا < (ىنعلا
 تدلدنياون امإل ىونشم يثلك ءءاطأ شا عاطأ نمىوف.ىله كلاعيطءنركيو
 ىف كلةءعسجحاو باغ ا اذهل ءاخ(ىنسعا م1) م راكش محار ويدفدركسال .« رادشرهو
 تاغ نع هندبة كلمن املس ترسفتسا نأ اذهل تاع داطبشلاةاطس, اليتسحلسأر



 ةديس دعب (ينملا)
 | نوكيالثل ناطيشلا

 بونالف تم اغا ناطبشلا ناك السا هيلع نامل

 دقاو) ص ةروسىفتيلابعت هللا لاق ناطر
 ةنمهراد مخمل ديعت تناكوانوهْدأ مايد زائل ذودكدم

 الايذاهسملا هنأ سها دنع هعشو وعالفلا ةداراد
 لأو) امن.هذخ أف ناما روم

 اباسةىزك ىلغ لج
 ري غوأرطةوهو ىنملا الاذوه | دج

 :ريغ ف نامي -ج رفا هرمغو ر ويطلا هبا

 ىوتنا متاحا ىلال ءو نا. عمجر(بانامت) هو ركسأءنامبا
 4 هتك قايل ثرممو رسرد تسينخوتمالد فاما ناو ىونثم نيلالسج

 اميالا لمف كرم. ولأ رف نالة خو اع تسبلا هللا كلن (يغلا)

 دوحر ةكمامةياعرؤسشل نكل ناطبكلاو نما ىلع ءوكسملار جاظلا بسك ارى
 لعافتنأ ذهاب تانال هتبعر نع لوحي مطلكي عار مكلك تب

 كيلغتال الديد اذ !باغلامئامنانال ليسو كاس ًار ل
 مد كركم ةيناطيشلارك اعلاو

 ,ناذق : كلم قومك (ىعلا) ود :ىك ساطا الرج

 كح نيأو سام الانام نما راق احل كئام
 -ل1(نيغيرغلا)ةةس(رثم) دوهةروسيؤ لام هللا لاق نامزلا
 الفأ) ل (الل اب وتس له) نموللالئماذه(ميجلاو ريصبلاو) رفاكلا لثماذه(مسالاو

 نايمرد « كيلو وات سدو دئابنتج تسدوو ىونشم نيلال ىبتانوا
 نكمل نسلط الا كلئاعإ رمي الرا ,عزملا ل ئاسناك ولو (ىنملا) بنت سقرفناشودره
 لءاكى وهلال هأالر قارااك 0 ظءقرفأءمهدحاو لكتب
 | ةسقناس اذه م مان نسم اويرب زو دن ةرك فعاض دادي هررعاثةصتإ هلأ
 ةل-هلاهلاشيأ نسحلا بأي ىعسملاريزولا الاذفيعشتواي هلا 4ناطللا"اطعاو رعاشلا

 (ىنعلا) م ءاجر مارك او تعلخ ديما . ءاششب ىرعشدروكىرعاشإ ىوتنم
 2و ىولثم ةزعلاىأ ءاملاو مارك الار ةعلملا لءأ ى ءارعشن اطل اارإ وشأ مد
 يم ضو مركتداطل لا( هنا)عراتو ماركو خسر ززآ « رازهشدومرف دوب



 ةشريز وسن ف يوتثم راثالا .دعلا تاماركملاو رمحالا بهاقلا انمفلأب رعاشلالاذإ
 5 زراطا اة دعب (ىنلا )«دررات»د رهدهشرازب ده دوب كلدملا نيك تنك

 هذيل ده بهذ فال ةرثعرع ثلا أ هطعا دعبل

 جدلا, مفلاءزمنم كة خادو رفا فارما ةءدنلا ف لاةنرنل عضه 0
 |ءاطع رحب كل منم ءأننل او حدا, مذلا *راملرق بحا هب رهام انذاو
 هيشيرتأ ىذفارادقملاذهداطملارف اورد طعلاربثك ند ينعي ةليل راس. »فلا ةرسشم كل تلف
 (ةتدنإ جدفكر ا نمزخرشم دمآرات هذ كفوارءاشتآث فك سف 9 ىوشم للة ةليلع
 أ ىذفاعضولاو هو ر ديلا ىرهر ,+1 لاق ةمدقملا اكن ارسك» ( نمرخ) ةيمكدملا مولعلا ىدو
 كوسك ةيكرتلاب 4لاةيوربلا دع: ىفب وناذاربلا نا .لزعاوهر(هقكس) مامطلا يق دي 8
 الا لاذار_س يت ناطاءلا كاذلاو ها د نمنيبت[لاةضفلاو بهذلا هدارأو
 عيكتاردرإم ريالا فر وهما! نامإلان اطلس كلا ذفريزولا ند اربأ لاق(ىنءلا) ريثعلا
 نير ةءكو مقفل الاالولم أ لاوحأ ن ني مانالا

 شرازهم دو ىرشم لا انيق قتال لات. قي ىنق ب! علطلاو طذلاو
 ناطادلاىلسا (ىنعملا) شرست[ درك انيوَوكش دناع و شروخردتءلخ هداد
 ناطا ا لاذ لجو علما نا «.٠ زو سان) كتل جرم كا ىبآ مالكبر عاشلا ذل ذه

 ىتح 4هانتلاو ركشاا ل<رم الا باق نا طاسلا لءجىأ ءركسشلا
 ظفلوأ ناطل لا ىلا عنجار رث# م كلو ىنرع نب ارسكمإ رمع

 نآ ظالندارأوءركشا هوا رعاشلا سأر ناطلسل ١ لا لع ىأى راندا
 لاقعرب زولاو حورلا ناطاسلاو جاتحماوهرم اشلا نا ةسسحلاو ناطللا:ْرمهلاَد-#
 تلماارءاش « دوي هلك ى سنيك درك ص أ سدر ىوتثم رجالا ةداي زيهيوئذلادادملا
 اذسهاللاةمهت نا.سحالا سرادغللا دهرا ءاشلارسوالق (ىنعاا) دو دك م
 د ىع ناسحالا اذهل ىنيلهان اطل قرأ نمو لصح نم ين ناسحالا
 اذلهرلع نرئئاولا اقف (ىذملا) «ريمشو قش بحرماتنسحتتآ ه ريذ ويدل نالف
 قب ن ريثما ريعشو نس هذاخنو نمسح ةعما ذهل لا ذريزولا نيل نالفرعا كلل ل الا
 ٠ زاردىرع شوي ا ىانثر د ىونثم نسملاو أر يز اوه نال 'لاح نيب ىذلا
 عدم ف عنطسا لاما :-ىلءرعاشلاملطا الف (يعللا) ميزات ثكتاخ ىو دو تكنو
 باجوأ اهجارهتيبنابيهذواهاياءاطع أراك لي رطةدسبضفو ارعشرزولا الاذ



 6# ءاشىاهتل تدرك ىدشجدم *ه ءامىامعتنامهباو دايز ىبإ» ىم ريزولا تدب
 ظذل وكنت ملخ حدمواهحدم ةنشالوتالالبناطلسل !"امهنرعاشلا لاذ (ىنملا)
 حدف :ديسقلاتناكوار لرغب هلك ةراشا مسا نكن مو دبك أنلل مهن .ةبكص نام
 اطلسلا حدم :تمغنم اهيكلو رهاظلا ىف يزولا
 اوف ماللارر كج, كاملا عدم عنا سم ةغبلالا حد ءنالناطل لا
 ىفكو شي وخ ٌةدعةربءاثتدومرفرا راهو سناء هديمابلادئح نازاد»

 رت ا جرخ رادو تراس تنعم نبا دك ار هاش مان نب

 ةنب زفناوج رخاتلوةرثكلا:دئازران هفلألا ءذهنا ناطا الن .حهسعما اشي أ ىذلا
 تر لاسدم »ا ىو شاعملالفعري زولا اذهب دارأو دحاوب: ريثما !نم هيشرأ ان اوةيلاخ

 فاكلاركبفوالا (تثك) تشك ج انه زوعورتزارءاشم تاكو ذررع
 :براذلا ف اكلا هامل ساطا هدارأوعرزلاىنءهةد رعلا
 : :زاولا ل الةديدع نيس دعن (ىندعلا] د
 مك 2 ىوتلم ايات فااوىأ نيسعلا

 دوم
 بناجب 1 جايذالاو ةرورمشلاو
 تحاح و مركردمدومزأك ار ىيهكردإ» ىرشم ىلاعتهللانءمرك أد-أالو همرك
 مركسسل ال هني نجىذلا اعلا بابل ا ىأ ءاكردملا الذو (ىملا) 6 هريبنايناديارو

 |روظمنوك الدبل« ىجابتحاو ىرتة ضرع أ نأب بنانا الام هذأ ةديدمل !ىئحام
 (ىنعلا) هي دل مهمتاوح ف نوولوبو هيو دست[ تفك هللا ئنمإلو ىم ١

 ىلا اذا ليضفلا لانمي دل مومماو ى نؤ خاب ىأ قلاا ةوبهطا فل ىنعم هب وبس ات

 (ىنسعلا) هيي فامان دوام انقلاو هب ليلا |:هئارج فا: هلاثفلك ف ىرتكم هللا
 كِل انأضلاوانمجر ىأ بلا سئ ارح انولاعرشتلا جو ىلع برسل لوادي وبس لاق
 يبت ال[ لجو هردتقورت؟لتاهنارازودسإو ىر» كبدلاهاث هدر اهات فااو
 عرش لايمهلج ءالبلاو عجولا ثقورتامفولأةثام (ىنيملا) ميدرف ناد
 نمنوءاوياذولر فامتوهالا عام والاو "البلا عنرب الهنا نو دهني مجلالدرفلانابذلا مادو
 تحج ولع مسا لام مسهنف هللا ةظنل ارطلشخ |ساالا نا, لع هيلا موج با اش



 هّرهلاو قالط الإ! ث يح نم تاذملا ةرضح نال اذقلا 3
 ةقيلاو سفماو ع وتلا ىف اعزب معلا ممساو في سونئاو في رب .:

 . .اكراشيالفسنجلاو عونلا تش لخدبنأ نع اهزنمناكاذاذ
 تايه-1 ارئاسن «٠ ىهسملا في رعت مسالا عضو نم دارملا لا مهضعب و
 ةسهالادب زها لاي هلا نءذوخأم اهنا لاق نءوتالاحلا

 !!هلاب لأ نمذوخ أ موأ قلايدو.عم هنأ لو
 :[نالذ لع ثولا نموأ بف ةربضم ماهوالاو لولا نركلرب“
 ا ذك ناكء انها لام تابلا تمم رأرومالا خسبس ىف هلا عزشب

 .؟سىأ نالفىلات ولأ لرغتنوكسلا ده وأ ماشلا ئادلاىنعمب
 وق ءيلهد مشي ومدروأ ةيسسانلا هذيبرثل اك افلالا ىف عج وأ ةنث طف ىلاسهت وكذب
 ىزجاه يلي هرب و ددك نباىهراةناويدعبهو ىرثكم ةاعداذارطشلا ب هه نتأ ىلاعت
 هدك) راعي او لفعلا ص: ماللاوءاهتلاردكم (وداخ) دنت دك
 نمل ب نأب اذ_هنون#لا صان ءذيأ كرب (وحللا) مسنلا نه عدن لاول !فاكسا ١
 م ىلاعت هللاو رذاعلأ نال لونجم لعمال .اعرودم و لمع زحام
 را تارازهىدديديرك قف ئوش»
 هالعملار لزلو (ىدملا) مادي : يلا نهب ةب رعلاءابلاسسكمأ
 راو اعتلال ارو شح مادة ماو رأ نوب ىتمنا الا ةدايز سم فول مك
 أم نم نال ىلاهتهبج يف مو>اوبر أو مهدالوأو مهلارمأ اولذيىلا هت هناسحا:سملك ف
 نكبر ءاج 1وجر هرددابهامال جدك 9 ىوشم انرءاثيش لذ بالنا لقاعلا
 تاجرا لله ةرئااظلارريطلا عببجو راعلا جاومأ ف تانيح الجيب (ىعلا) يياهجوارب
 لبي ف ىراثم ضرالا نع بك اركيلا دم ةباي وهو برعم جو هدزو ىلع ع دالاوءاوولا
 (ييملا) اضبأ ي_هعزيت مب زينرامورومتنزيئاهدرا « زينراكثاردبحو الركو
 نابعثااو رفااوم اجلا عاطظملا ثارخلا |ممرأ هر دب ىعملا دئاسلاعيسلاو بئذلاو لدغلا
 (يملا) م داعم هدمه نام « راربثرهو راودابو لا هكلبو ىم اضيأ
 سمرا طئراموهو رارشلا ةدجار ةرارسشلاو ىرعرإلا لاةرارشلكو؛امملاوءاوهلاو بارغلا لم

 هنمدص عسرلااضبأو ءامعلا اضيأ دم ةلامد_هىلامت هئءتاروك ذا ءذسهةلجرانت ا
 اورادك « ناسعتآ نيادنك هبال شودرهإل ىوشم رغب روني لاح هضيق نمو اددم
 سن لك قدعالب اولا ةةئاو ىهىتلاءاعسلاءذهو(ىنءملا) ينازل ق-ىاراذكم |[

 ملل ككل

 عرفت



 ىوذثم ظوسلا نمىنظفحاو ادح اوانامز ضرالا ىل-ءىعشنالةئاتمويولا ىعللع رضمتا
 ىدرمع (ىلا م تسدردت؟ مئوطم بج ه تساوؤ ظذحو تعمعنميتسسا 8
 (ثايوطم تاوملاو) قات هلال كتر دق ىدي نع ىرطم اجو ظنا رومم
 اديب ىلاعت ةرقل اعتني يانالومراتدي_-لاقر نيلالج ىهتناهتردشب (هتبعب) ثامومم

 ءادي) ىلام: هلو ىف اولاةو ةدارالا»__ فلخلتا هلؤأو ها ثةماولاةوفاسلا ل
 | نا راسا تسدو داو لني فضيب حورلا سدت دهلو قر تردقىأ (نانا طوس

 (يدإ مراوس سدرك مرتك ىا «ذأ ارز مرا دبكدب وك
 كرتنأ نما.هلاب دحاو رارق ىلع ىنكسماىأ امرا د ىنمي(مراد) لوغت ضرالا* ذهو
 لا اتا كر تسل ارءاملا فه

 عبس تاوهدلا لج ىلعتو ردي
 اف شرعا ةلح موللاغية هنأ كال قلخ م شرعلا لح ,ءارزمتف م.بل انيشرالاو
 ذك ةكل الم هلمح ىلا عرد 1# نما ةلمحاولاةف ةحاؤت ردم هول > لمت مهرمأ

 لف نورفتسم للم مئأل ه مكمادفأ تحتل اورظنارا ارمسالا مال« مهل لافخ بععلا
 هسيكن اكل ج9 ىرتثم لسا فيفا اوال املار ظفاأ ا ىلاعت ها اولعن

 اوطسيخ تاروك اناا عج (ىيللل 4 دن ومآو زاثحاسنداد ه دئتغودي وزأ
 5 .موسانامو مركلاودرماو ىغلاو:ردغلاو ةلابمهدو و ةسيك اوثلمىأ هسش» مهتسبك

 ءاضمأ لمد أر دؤبال نال جاتك فال
 ءارشلا متنأو ىنغلاهثلاو ىلامت هلا لا لاق قيل! نحلاهنال

 ىنلكلا (ىنمللا )6 تالسوا اريص#: 36 .« تا

 اهأل) ىهإ رو ىفةيآلاو ةالسرأ اريشدنم
 أرك ذل, اهسخ (ال هلاو) *البلاو ةعاطلا ىلع (ريصلاب) ةرخآلا يلع 0

 ري سلايم الا ل رنو اا با ىلعاوة بعت نيدهلا مجف لت نياالح ىسؤثا٠هءلقءواهرركتا
 برغل ,باب ىلع فوكعلا مازتلاو فوقرلا ماود أ ةالصلاراهاو *ةمب موس فلا ثاو مت نم
 وجال ثغر دوجيرج مب ردبا ه راربغزاىف ديهارخوزا بهو ىوشم برلاةريضحو
 هريسغ نءاوباطت الو هنوؤتبتام لكو ىنغلار ةردقلا ىلاسعت هللا نماوبا طاو اوم: (ىتسعملا)

 سايلارس ملا ماع سائلارث سناف ساياار سهلا ىف هباطنالو را
 .ءيلطا نا طعاق 0 "ام منت



 نك

 ليمعشيلل اعتهللا الطمي ىلاءثو نحسن اةيشهقاريغدحأ نمتباط ناو (ىئسعملا)
 فيكت ىن ؟ فلام عتسش الل اثءالادت_ضمرلاعلانا كلاذو ىضسلا فك ىل_هءاضسلا
 ك الهاو لالوأل ارباقىأ(ثناهئ'لكز صسقل ارخآ ىف ىلاعت هلل لاق*اطءالا ىلهر دقي

 دحأ نف تباطاذاءنيدلا مسد ىسوتا ان اماه نملكءربظت لاذ (هوجوالا) هتردقرر دقم
 «اطءالاو عتاا ىف دالل دءالءنال هام: نال اى ىطءلا نال عت لاطعأ اذاناثيث

 (ينملا) م دنكترج تماط ىركردب در و دنكتو راقرززار_ضرع.هكن 1 ىوتشم
 نان حي ىأ نوراهك بهذفا نم نم اط نم ضرع ن ل ىأ ءدرما لمص ىلامنهللا لاذ
 تععن ذأ الوتر نيهالام بيب فيكرظأ او ةهاطلاب بلا لوجو هجرف «ةدابم نم ضرعأ

 كور هدادىادوسزارعاشركي راب إ ىرنشم ل اهن ةسقل ىف امسجر ثريش باق ىلءرطخالو
 عضومرك-ارءاطملا لمن مرعاشلا لاذ ىرخأ سم (ينلا) مدان« ءشنأ

 شي ٠ ربر هشدشابء<رماشقي هو ىونثم هايل هحون ىأ نحل نطالب
 نحمل ماد وأي اديد-ارعش نركت هني ده نوكتامرع 1( ينلا) مود ودرا

 ث.داغرزم ريودوحواطص دس اين اسيل ىو. هنا--اوجربى أ انهر عشب
 ارهضوررو كور "نونا (يئمملا عب زاظتنم
 أروكناكى رعد هساخو رهش نت دصزا هب رعت ناك ىوشم مهوططعبلا بهذا رعشا

 ”لدوجأر دبجىع؟ةيبرعلاءارلارسسكم .[<) نشارك (رعش)
 نم ةحو ملا علخلا هدارأو فو سا ني "متي: [ رش ا ارسكم للا نع:

 موحد ع قلع :هرهش نيت_هلا مادقو دنع (ىندملا) فر ملا

 ارب نمل نمرعش ىنأي ىذا ارعاسشلا لاذ صر 1
 (ةيلاردلا نمنسحأ هدنع نوكي ن-# ةريشط ءمدناذارارسالا ىفاهترهاو زرهار

 تاسنالا ( يندملا) جدو ناج نوتستاتو بوذا نان صيرح لؤا ىذا ل ىمذ

 اذولو موه ب ةيناوبملا حورلا نال حورلا دو ميخلاو ترهل !نالزياا صيرح نركب هلاحلزأ
 ىوسو ب كىوس إل ىونشم لقا ولو برعثل او لك الا ىلع صر كاهن ادأ ىف نا

 هام لئاوأ ىف ناس ألا(ىنولا) «ىلءاو صرحزا نكسر دام تايب « ليد سو بصق
 ه>ر رلمالا لوطو صرخلا نم عضو 4. ةئاسلو ملظلاو بصغلاو :راضلاو بكتلا بن امل

 نءامورح بف ل> ارملاو لزانملا عطقو ثا اهلا بكتراولاملا لي هغل ىتسىأ
 «نانزىنغتس١تثكردانينرح 9 ىواثم ةواطلا نم4ةصحال :ءاطلاةذارا

 بابسالاوةردانلا»ايشالا بسب ىدآلا ركياسا (ىنملا) ينارع اش حمر تان وشاع
 ينقي الزاك ةعانةلارسسل السساو ليلا هناقزيختا نع اينغت_-ءةفي رمثا !ففلاو :ببهلا

 هدورمهلاب



 طفلا ١

 هكانإف ىو :ثءارعهل ا حدموبف سوورامشالاو تيسلا شاع نوكيا مرشلاب
 هلسالءارعشلا ىلععي ىتح (ىنهملا) هي دث غربت موا لضخ تارد ه دنهدراروا ل هو صاب
 ىأاريثم 4 ظفناسلاوعشنو سانلا نيب ر هديا: ديلا فاسوالاب هوغصي ىأ حدل ارث هنو

 (ىنلا) « وكر تنكري دهدويرب: هرج مهو رائثضرزو رذوركك انو ىون» ةوروظب
 قاانريتملا غار ىلسي ءاره_ثاامالكإ تاثداحملاف هناسحاو :"اطعوهرفر هرك نا يح

 0 و> دركةوخ تروصرام قسلخ  يوذمم لسيلجلا ناأناو لوح ارك ةلايرلاعلا
 لرالا ىفةمعا املا مةباتماخو انغاخ ىلا هفارعف (ىنعلا) © قب سدربكوا فصو زاام

 ةنرونم لعمدك ياخ هللانا فب رشا ثيداحا قدروا ىلاعت ةروس لم ةناتا ىفاههشن و
 نمل نآ لك ىف ان:اغس تناكف هناذص ىلع انتاذس قاخ ىلاصت هللا نااار هت اص ىلءىأ
 نحوركش الخ نادك ذنوج ف ىونثم ديفت_فر اهمرتأت:ىأاسردهةسو وزملا تام
 حدا با طناكق الفلا الاذن اال (ىنعملا) 4# تسوخزبنيو وج عدمارىدك و ثسوج
 ىذآلا ناكمرج الدمع نأ بد هللانامالسلا هراع لانا دسه نمركشلاو د ارءانثلاو
 ةالصأا هبلع هلونامأو هقلاغ ف سول دان ىدآلا فسو نال دملابل اذ نوكينأ اضيأ هتداع
 4 ل-هحو لهكيإل حودملا ناك ذا بارقلإ موهوحو ىلءاوثح افيحاّدملا عي أراذا مالسلاو

 سلع رشلادنءع دال اطر ورحتضقل لاذ لح /ناورمكو رو رع حداملا خدم نم

 كيخنوحدانازدو كرب » تحتل طارد قدحد مم هساخإل ىو. امومذ-»

 نم نوكي يمل اق ْرلاكوه ىر# دهلا وه ذا هللا وسب« صوصلللا ىلع (ىدملا) تسرد
 ةماسأ نعربغصلا عءاملا ىف درر ةوكهمؤل اوت اعل حدللا نمىنأب و اءولمم فود حدملا»ا

 نايالاب رههجوف نءرثما حد ءاذا لو هيلع هللا ىلىذلا لاقىاقهنا هن هللا ىدردي زنبا

 ءايبن الكحدىلابلط هتداع ىدآلا نالءاوهلاب قزلأألا_ءاكرورسلاب ءبلفالمىأهبلقىف

 كلب هغر ردد, نازل عادشاب هنروإو ىوتثم ءانرعلاو ءاهطضلار ءايلوألاو
 للا" اوه نءنررخلا نرلكو هذ حدالالهأ حودمملا نكيرلنار (ىنمملا) يغ ىرف دربك كك
 ءاوولا ل تيملاذا قزلاو هب خناا"اوهلا ليتم ىأاهو ذل ىتم بركسحلاو ا

 فسر

 حودمملاا ذه لم فو «فصتيرلو حدملاءاوه نمد اذرعلاو ناميالا ل.ةبالىأ يدل لهتسإال

 بذكمنال ع داألاهنمبارثلا مههوجورىلع اوثحاف نمد اذملا مير اذا درو ح دلل الهأ سيل ىذا

 -رىثثا هال هناا فمضب ررامالا سفن ىرذتف هم الت حو دملل اعئمو هحدم ىف

 اين أ نع تعطن كلي و ماللاو السا ءملع لا لو هيلع هللا ىلس يتلا دثع لجر

 0قيفراب (ىعلا] هب با هر ىلهاودبوتشم ىرسر نم «نيفرىا فكس دوخزا لث» اجدع

 بح | هرالهأ توك ال ىنومالب ىأىرسرس ءءمسنال ]اا ذهو. :يترت نمر 11 ةهرذأ



 قل

 :رلاءالهأ نركمالنم قزح ف و جدل الهأ وكي نم
 ىوتمةهر طلاركس نمتوصصو مالك ار حدملا نوم الها تنك:

 اذه لش نال( يغلا] يحد دحادوش هرذارجك م حدف مهب نب
 هيلع هللا ىف هلوسمل اوغح ل حدفلاب نما نءمهسال دعب ىفآلا ثيدنأعا لو سرلا لاق لا

 نم ىوراك حدلاببس ل-سوهيلم هللا ىف_سدجآرستيو حرفب ْيدىال مع عهسو لو
 !ءان هيلع مّ دهدملا لربما ناحل عشياناك لو هيله هللا ىلا .ىنلا نا اء هلاىشرة كام ١

 مما مادام ناسسح عم نمد قل ورشا مال لاهياع لامة هللا لوسر رسب ناكن موسمي

 سدغلاح وربهللا لديأ لوةيةراث ه-ءالكن م ظغااذاو لو هيله هللا ىل_ههّتلالو سرب

 فاقسلاع نادم نال دقلا جو يهدأ مسالا هايغف لوثيةرانو

 ىرسرءاشتضر» ىرونشم حدملا دم جزهلاو سم ىلءءانثلاب رهشم لو سرلا ىلعءاثألاو

 بناج بهذرع كلانا ل ءاسطاو(ىن.ا) جي درغناكناسحاركشرةئارعش هدر وءاشنآ

 نائم ىو تعلنا_الا لاذ ناتن اطل لا نا قس ىفارع دقو تأطالا

 ها(ىملا) مذاربكم ناك/ريتالتخىا « ماجا ءاحاوةدرمأ

 .هندلا ىف هنسىأ بكرملا اذهٍقاَكرىَدلل ثنإ: دامس اينما ىفقب مما حارأأ

 هدو ركمدنكوك اجى او هاواطت[دنأمو دنا "من. :اطإلىم تانسكلاو تاريخنا أ

 ةطسقوءاهدواركمتلمذوتلاحورلا ذهل مولع قي واوا نول الا (يملاز
 بذعيمدافو ل ببر هتلر.« يره تاضل ار ذمه اداه دلدب |

 ىبلالات(ينسعلا] ير قبب تفك لقى
 هياعلاتاك نسح للعف هنم قب وايثدلا نم بهذىذلا لالة داعسلا لو هيلع هللا لم

 سقس ناربغ نم هد»» نما بلم نءرجأو اهرجأ هف ةدح «مالسلا

 ريغ نءاعل# نيرزو واهرزو هيلعناك ةثيسةةسمالسلا ف د نموت مديرو بأ
 نيدناهريدرت ه. درغشناسح اهبل نعد ىوتثم يم هرازوا نء صب
 نيدلا قالا د3« نالت عل هناا نكل تامولو نسل (قعلا) «درخثسينناسحاو
 .نوكبل لقا !نأ_>.الا ناورب هم يظع هللا دئ هوه لب ريقحريغصت سيل نأ _حالاو

 |: ,ءردمموكسن 1ىار ا ىمناسح الاالا نأسح.الا«إ .له ىلا

 بهذ ىأ هايل تعلو تام ىذللا ىلع فرساي (يئدملا) دربي ناجوأ كرم ىرادشنات ه

 اهماخن اردو باذعلا نمهحو رببهذأ توملا بيس هبا نظتناثلاب !!هنم بتي اواي طلاب

 |رذكربرعاشهكئازنك اهر هرنياط ىوالم باذنعا اوباذعلا توم ادع قب رب باعلان م

ىلمر عاملات الفراعلا نا ىأ اذه الرا(ىنملا) 6 رذجاتكر هر تدرادءاو ٍ
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 :ىالم ذب هلام بسس» نايم دابر نال جادو نوب دمر ملاوي: رطلا
 اء رازه رش تنك درخ قوخرب مسه اش ىع مقتل ناحألاو بسلا مارك الاةهلار لمأ ى ع عيا يم اردنم ولم نحو زل دموعش (ىنملا) عتسخت مارك ا ىويودب ار م ترد دزاربىر_هشديتزا ف كع مدفئاهفماطع !اكتبطعي نازمأ ينبغي _ماملا ةئلاىأ ةيسرافااءابلا مشبب نناسحاوءاط ع لمأ ىلا .هتواره 2 ناطل لا بناج ارماشلامدأو بهذا (ىندملا) مرايا >او شخ د مارب هرايرهش كو هر عشر هاش درب إف
 .ةنملا هتداع ىلع اطل ا لاق(ىنعملا] جيران ر هشتتت دام دب نبذ .نوحا
 ةينا ىلع تاطاسلااةداعاذك ناك اناراسب هفلأ
 (راب) ظفل له تاخدبي رمل ةراشامساةزيمولارسسكم (نبا) .ندز زم قارب رب « دوجز ريري ز ونآرابنباكيإ
 دوحر) ىلا نوم ةيمعلااءابلا مضب( ري لاذ ىتعمب(نك ):رملاو ةءفدلا ىف

 .« بكر مركلاو دواجا نم «ول هملاريز ولا لاذ )ءانه نكلو (
 ارىرءاش ٠٠ ان عراداهجرخ د( سعلك »فرت خر محزالاسثراريز نسحلا ىأريزولا عضو. بنو (ىنماإ) 6 ثابخو محرر تعم نكيل هتشك « سيئر رف 9 ىولشم ف ةايلارا دلا ىلا ةينانلارادلا ءذهنءلحتراو بهذوةدا«للاو

 ةريسسك فراص.ءانث ناطل اب تت نيزولا كل اذ لاقو (ىنعلا) 4
 3 َ م ءازكاط ءاااذا

  نانأ طا! ار وضح ىف سي-ئاريز وال قامللا لاقو ( ىنعلا) :ثساءدريروالدنب ز ىرازهد
 هدارأر ىلا ىأررالدلا اذهنءىنرألاةلهول ارنب اسا ا نامزلاف ىأنآل لبقرعاكلا
 لعبا « داكترج قا كلاكر كشد _ه:إ» ىوتثم راشد قالا ةردمذ خا ناطلسلا

 بصقاا لك ايف وكر كسلا لك أ هب ثلا (يندلا) بدنك نوج نادك ىفاطل
 فيك ةنطا لا دهر عنقي اهريشم عب فيك ةرب الملل ا دج دعب ىلع
 دهب رياقلا يشرتناو ك1 ىل_ءدادما نم نايةذاصشلاو لالا لعشب
 .ت ةئطلسا زم نءلزنت نك ووفريثكللا
 ىأ ءريسعا عممام مهن« عمم قلل .خلارزولا لاق (ىعملا) مب رااظ::ازارازتو رازدوش

 كنا اكل انيهدابك ب راظننالا نمتوكيىت- راظتنالاةةيا غم هبءرأ ا
 الة قياسا كاندس (ىعملا) عب نجناكربكو ههه ديابرر» « نفءار زامهدرشك



 و للا نمدرولا قر وضيمياك هضيقب ايا هني طعأو ارمي رطلا نم تذخأ نا

 : رك اضانترك ٠ نيردمداتساكر ا ذكي نمينباط قوم رو رمملاو
 لس تاكتاو ىذ اهنا ذاسا صو هلا! ذه ىفائأو ىلهعدبت اطلسالا زولالات (ىنلا)

 ازاى وشم امال لمح انا ىلءردأا ةعث هلا ىنازانا ا لم ىأن مشت مسن قودي دسملا

 نديأطولا ةرفرعاشلا لاذو(ينملا) ما صرا مينو ددركمرن ه ىرئاناربب رك 9

 « تءارثنامرفو ري شناطاسفك 8كم اميه ذرامالم نركيفارباه ىرثلا ىلا رثا

 مالا و زتلا بح اسرزواناطل كا لاق(ىنماأ) #إ تدان ىوكو كين دك نك شاذ اليل

 دصسردرار واثنا ل ىم مالا هحدم ل دببالال هرطاكربج اانا دمرع كلا نكلوبكلا

 سحال ءاثهمىرك رثفسو (سيلديما) ميسي ون ندري نياو راذكي نموت » نيل ديما
 لد8ثو رماشلا الاذرفاطلسإب4لات مالكللا ذهن اطللا نإ هريزولا عمسابل (ىدملا) مالا

 دل بحاس ش دك سد ىو "ىلع موتك او ىف مهغ دو مب ىنسوأ لمالا س الياء نم

 ةتاردارعاعإل ىو لوسفير وبث
 2 لة راظننا نيكلار اثنا( ىعلا)

 دىفرز رك ١تغك ل ىم

 ةةلهسقن و لاقالا ةداز نماشيأرعاشلاو(ىعلا) هي ىهر مئاار ناب
 :ةيندح|طعل | !كبه نم سأيلا بتر ىلا نب يو اقسى طوب "ىلا نع

 اوني تحارلاىدسحا سألااولاق م مالا د.ء كل نوك أو رإظننالا

 (ىعلا) 6و رك زازيكسناجنبادهرات ٠ وريوكى راب ت ثكمراظانا# ىم ردالا

 صاخت تح“ |طءان دن كل سيل بهذاوسءاذ داوم ىل طمأإلاذا له ىنل:ةراظتنالا

 هلام.« ثآرثم عب رداد شن راد-هنإل ىم راظننالاو نهرلا نم ةئيكملاعو رلاه ذه

 فلالارعشم عمر ريمدلارهاشاا ىطعأريز ولا ألا ذدعب ارد

 لدي ةتلالءأتلاو ريثكمااركسةلا فره اسشل

 دالاو مفلاا زول رسالا دئازراسأ

 ف ارا دنورشءو سخوهر
 هن ىلاللاةةرمحلا

 ةمدقتملا ياو

 ذأ ىارامةتد هاذه عبو رخأألل دئازاوح اهنا



 أ لاا ملاعق ملا عداه تدرطاذ ايندزا
 | بحا س ىأ ىددر اظذل داجتزو ىلم لم «ل1“1رلا عب دارربزولا ىأررثمدلا كلاذةاح ىلع
 د2 ىمهو زان »ووتش ءارجأ رمي هلل ايدل ف بهذ ءركل او ةااودوملا
 8 1 ترطص | اناذهر ,ة(ىندملا) ب اطخار شمع دانقا مه رك ها طعذآا
 لس مول ناسحالاو اطعام نال مكمان ولا نم
 نباإط ىونتم ةدازلا لسبب هامل نءناطل لا نمل
 ,-كاريزولا لاذ نامزلا ذهل (ىنعلا) مي درغناسحل اكو قط ادرمتوا
 ينمي لي كولا اب: ض من ىفو تمير ناسحالا نكدلو ثامريز ولا لاذ قطا ناحالا بهذأو

 تامناسحالا معن تميل نها لاذ نحل |ىبسعما نوكأ
 تاشي ورد السب حاس مد, شرودار بح انساهزا تنرو

 ماكل وزال املا بحاسي زول انمبهذ ( (ينلا) هديدسر
 ارك دول خال مري ولا

 2 ا ا 27

 .ركيدمآ اك.
0 1 

 يابا بارز ولا اذه نان( ىعللا) ) «نسح مه شما "ضشدنةةكموأ
 2 3 قوم ندح م“ ااضب رعاك الاولة ءارن

 ' ىالريزولا ده مساو لاذمسا ابرار لاق سم عماد ارعاشلا (ىولا) 4
 ىونشم مب ركلاربز ولا سيةاربز ولا مسا 1: فباطم لميا براي

 نال (يدلا) م وخ دوج دباب حاسوريز ود- «وا كلك ب زادك ان نحت
 ىقأب رز رن .مركنأاو دولا داتعم نمد فاو لق نم نسحتو نسسح- ««ءاريز ولا اد
 مركلاو دربللا عيت موه لوي هلاك هل ايح هم

 1 درااهذ ل مواو سرب و ةوبحا سي .زوتئامأ ٠

 اريزولا اذملمأ (يملا) مب نسر دسناج هينايناؤنم ه نحنباتشزشب رزك
 نسا انهما بط نءحوراب نح دمساقذلا



 اذه لملء شع [نيثحر) 0 0
 نابل (ىنلعلا) :تااوهر هاش ف نت هثلياعتلاةادأ نوح فذخع مالا مي (وج)
 .ام بح است اكمةضأىلو بحااصملاو رب زولا انهرالمب ريم ناطللا
 نع قيادي ىور ألة مو او مركتلمو اطال بحاملاو يزول

 ناؤدس كريز هل لعح ارمخربمالاب هلا دارأ اذا لاقرسو هيلع هللا لس ىبتلانا علل ىضر

 هت« ك ناو ,ةرك ذيل ىدخنا*و ..ريزو ف زكا :ريغدارأ اذار هاعأر كذ ناو ءرك ذى سن
 كلا_لادوسو ةكلمفعو ىلا ناطل هريداذا ةاداعلا لمع نسملاأ لوالاري زولاب تسعي
 ساومللاو شأءلا ل ةعر تسمن دو هرلان اطل نمأو شاملا لاغمعبتحو لاه غمار
 اذهل بةىذلاتيبلا ف لراشملان-ريزولايدتد, ف حورلا ثيم ناو ةيناطب كلا ةناسمالا

 "ل! ساوملا عم نذتاو شاعملا ل مم باو حورلا ىلسع سمن
 ارددو دري زونبا ىاردبّ ينال لشغلاو يوختا نب رطل علاتاذماو
 اريزولااذهةماثمناس انه هنو ءارت تيل هدا ذاردنام اه ىنعي نرعرقري زو
 ا نوعرف رز اطال ««رم دانا يبةلاىأرلاب ءىنذلا

 كادت ل ىوشم نامت هللا ملكى سوتأا داو خالق يطب الو دانجالا ىلا نأ الك نوعرذ

 نووءرفال ذة رص مك (ىدلا) يمالك تا ىموءزواىدبة نوح ه مارو مر دشنوءرأ
 هلآمدي هلا هعاهن فيطللا مالكا لا ىو ماندي نءمعسينم اا تاعالا ىلا نكرولام
 مالكا لا ذ(ىنعلا) 7 ظن ىفمالكتن اى يو ب ىدادبك مالك نأ ف ىرشم

 تدين ضرفول هبا: احىلط»ي ناكرفعا هريظأ ال ىذفلا مالكلا لذ اطل نمو فيطا ما

 نامامبنوج إف ىممالاكلا لاذ ةرالح نب واح بياحر طا نمعربذل رح ىلع هن ملكت ىموم
 | ناماه منو «رخرو ثقب اا (ىملا) )4 مخدوبرلا ابك اك ى :ركت زو“ وادوبشري زوك

 تاممالالوبق صوسخع 0 هلا هتداع ىذلاوهريز

 ار ىثوبه دز ىدرك
 نآلال_هةردقلا مظع اطل تنأنآلا نوءرغل ناماه لوغي ناك (ينعلا) دب
 ٠ك داق .*كلئابو معه إو ىو دو 0 5

 2س
 .تاماه



 باطن شوخ لكن زو ردس هحرهاط ىم هنيلبانو همر نوعا
 نم دكت ومرح نأ( املك نسح ءاطخ ىذا يلكلا لاذ (يدلا) أ بارش ىدركرا
 ذن ىف هردكب وب رذك تلم هناك مويذثام ىف فراعملاو ئا دنلا

 ةكلمىلاذهاي (ىنلا) #«تسادخ ارنزهرثنوحو رد ه ثأر 0

 يولغم نوكي ذل لغعلاو سرولاو ىو ءلا بولا

 أوا ار نطمنك .٠ دهدت دش اير يصنف ىرخم مئاض: الوب هو تاداعسلا بكن ع

 امهكتنوعرغل ىمومات ديس ىطعأ اي اصصأ كلي طعي فا, 33 (ىنلا) هيد مهر ط شب
 نوعرذل نام اهىلاناك كل لومي مةليفطعاو ندا. اسرط مالكلا املا لمد ىأو وف

 .قوكو مف يطب ل نان ءصصن مصانلا نم نيدسال ورال ل
 !-١!بط اان الومواندب_ذىنامس لا قولا ىسةو كلاس رمغيةلاغل

 نآفاوإ ىرشم لوب و
 اري زو نك ى21ناطالا كاداريولا
 !ارراكى هاش ادان يوم

 افك دوك ىذلاناطالا لاذ

 ليان ىو ةرهاظملاو ةنوا هللا ىنمم اذه نكما ديلا ذخألا ىنعمةءاكلا هذه ثناك

 اريزولانراةم نوكيا لداعلاناطل لا (ينللا)«دوبنبا رؤى عرؤ آمان هدوشرا انيرقنو>
 نمهرونل هللاىد م رؤىل-هروني رشلاةمآلا نات نم هتءالعر همنا نركب فسار ثم

 ىلاسنالادوجولا ن املس ةداعلا حو لانا مل« نيش
 نوف 'ىونثم ناطلسلا ىلا عمجا

 ناماسا ديس .لةء(ىنعملا) وِ 2

 لصريتعلا نا ىنعي ىلطخ سيتغا ب 7
 نمر اشر ىوتشم امأو ماكل اريزولا عيلاولا ناطالا اذكرو ءرؤو نسحرببعلا
 'دب زدوشارو دره ٠ رب زو شناءاهرحو

 نمدحاو لكلا ريزر 4 ناماهناكو وعر ذك



 ضرع ةزوراشاو 4و رد
 لفعل نوكنألو شم, نرفارشم دال لال لاو

 نيذلاو) روثلاةروسو للاستهللالاة

 :ىلىأ عاتعبج (ةعبم بارك م ولانمعأ اورفك ||
 هدم اذا دحام) ناشلملا(نآملفا) هنظ (بسع) ىراملا» املاءيثب ملا ||
 ا

 'هللا دحوو) هنن لوا ةعدصل

 امجلاىأ (باملاعب ا

 .وم»اشغي) 4

 ينال فميلعءازامهناىأ ( ناس ءانون) همعدنمإ

 تالظك) ةثيسلا مسهلامتأ ايرغك نذل

 قاثلاجولاىأ (ةرفد عد ) جوملا ىأ (أ
 ىناشااةللظز ل والا جوملا ةلطور ”ورحبا ذأ( ضم١قوفاي ذه تامل. همي

 نوفر صين مهوق ههنلا نارغك ى اريشي ب نيدلا مج لاقو نيلال + سنا باصلا ةلظو

 ةروس ما ا ءيصاعم ىف همعُ

 لك اداب

 8 اور هالذغإ 0

 لامع أ نابع ره تركت :٠'اياذا يد برلا ب طغ م ئيفطب ام

 زااوتٍباَسيوهَتولَد ملا لاعاد: ةه هنأ ديرو هوت
 (تالظكوأ) هرمي راازه

 لالا وهو 0 0 ل
 1 الدم هللا بر شوب املا

 رخو انا رشح

 م او هدسقدب ىأ درعلا ىندي 00 ا

 قبرسط لة هرظسإل ىأ (أهاريدكيلتانلظلاوذهنء سلق امو اس حال سرا

 ىمملالا رولا شاش ر بصي ىأ مارون هنلا لمع نمو) هنالتامظلا اه نممسالخ
 مديدن مف ىم لاقاذ_ءاو تالا اله نمهجرخي (رؤنمهلا)

 .ماثااقرأانأ (ىسعلا) جمال سزانارىتسديدرترك
 0 ةداعسماثالا ىف تنأ

 م وردساةلتع و لطرح بح اسرمش دئابناجوج ماه ىوتكم
 صقانلاو داسإفلا لاعلاو هريز وو هبح اصل لما ارداطل_.اكعورلا ندبلا ماع (ىئعلا)

 ٠ ماثلردتوا
 تأ 0



 باقل ماللارثالملا هيلع لاف ةريرهفأ نم قوبل ىور شا 3 رين

 ريغصلا عم جلا ىف ذك دو: 00

 ناك ال(ىدللا] يدش توغاطدصودزوتارصم شو راهنوح لمع ةةشرفن ف ىع

 نعءا فيعلم ايئارور اميطلكل !ءتباشع نكي ملاذا ىأ توراوكرأ ثور اهلثملا لاذشإم

 امس لاوحالاوةي رشنلا قال لا ىلا الزنتم ةينامورلاو يكل

 ةْئاز اولاو ىغامل ثوغاط لصأ تافناطبسشو نعاكىئام ىأ توغاط ىتئاسا
 ناك اذانيارثب ق اسفل املا ةبنرملا ىلا ةيناحورلا ةمسرملا نمالزنتثو رامر ثوراهو ا

 لفعل ىر كلاسا ايف تالطبلاو .ابفما ل عال ه> تورانو توراهكك لالا حور و لمع

 قزح لفعلا سال( (ىندلا) عيري زو تاطاس ىازاسار لك لمع ريكمدوخرب زوار ىوزج

 داسغلاو لالضلا ىف لد شريف زج الةملا نانارب زو ىلكلا لممااذاغا ناطلاوارب زوال

 ري زووئاراو» مه ىمءاوعالاو ثيم لامع أن ءوضتف دادسلا ىلا أل دشرب ىلتلا لصلاو

 تذنغااذاكنالارب زوما ىوملاذضنال (ينمالا] زا زاتكايناجديارك « زاسمدوخ

 دروهنالد عبو ضرعن ىأ ةدارءلاوةكاطلا نم كلو رولمث ارب ةكوارب زو ىوهلا

 هشيدلا ارلدع و دوو نب ىلاحو ضرر اوبك قط ىرشم مصار ىمع هنا ىوهلاو مك ايا

 نم ذاق لاعللر طا ىنعم كامو صرحلاب :ىوهلا .!ذ ا »نال (ىنعلا) هدو نا موي

 211/ طوظملا ىلع صرحا از ئأ لآل

 أوه ىرملا نعد يملا لئمااامآو ةرخآلا نو دول اعلا ثوب ح ىو ىفها.:4'فراشز

 نمو هربارمخ ةرذ لادم لمعي نة ىلا ءتهلوت ماو دل ىلع ردا مويهرا ركف ءاندامما لع

 جرو دشكى لك تآرع « راك نانابردهديدودار 05 هرب ارش ةرذ لال مر هع

 هام نان داما ةءىأ علا (ىنلا) راغ

 غلاور فما تادارهلاوتاعاطلا اثم نم مى كلوشلا الأب حاس كارا غروادشك

 دك »وتم تاياهلا ىف ةءاكلا ةداه-لا لو ه» لجالت ايا دبلا ف ءافحلاوءاذالا عاوبأ.

 لك لكذا اذ (يعلا) عانس اين

 موطرخ لكداي نك ماو لا ىف-ءقتب زم ةو طغسبالو عال
 ةيدبالا ةداعلا مالا بقاع ىندي لكلا 00 ةلك فناعأمشخا

 لك غامد ناكف ارنا ىلك ل ئمادبأ طم-ظالهانغلاو توم ا ثقو ةباكهر ةيلكر هظتس ىتلا

ينمي ضاما فهو دعا ارلاماعشدسا ىلعر ءردةيالىرذعملا لكلا لسع نع ديعب دسان حور
 مالا 

 تازخرددزب رفدباسر فم



 ا

 | وهأ ىلا ةبسنلاب ةدملا لهآ نال ىو: الكسل |ماشت-ا ىلهر ديال د ألك نالءامدلاو
 0 0 ائأا

 نادر ماد رادك تامل -

 ديس ماخذ خأ ان مالا ةياه
 هركحر دير غتساو نامل مان ديس

 لقعتاىل_هها واد ب تالي سفن نجلا ةيهمتنا_ قو يئاهلسلا
 هيو لكم هتوطسو هرفدا دزارخأ اله نراتاذا نكلةرخآلاروءأ.ارمه

 لمع نكسا له كا ناكولو ( ىنعما) !) جيرديىا نكت رو ثمو شراب ه كد لقا
 سي الاجل ا ةبث سه غلو نمايىأ :أ بأ. ابحاصم نك رم ؟زئاعوا

 تاماطلاب ةر سشنلا تاكل هموت بخل مدمرو نو" «ايالابحا مك

 : نال(ىماا] ) « ىو ا ردركج داربدوخ ىاب ه ىهراوا هال, سيزا لقعرداب اف ىم
 مفي ىهرودث ازا هاو ظفل نا ىلءالالفالا قرذوج وأ ىلع ثار عضتر ةرم -:ك اءالو نمو"

 ناكو لو الثاة زا علا بحاس ب !ذ هدول! سد ءاكصالملا

 ةريثكملا كلاهما نب ,هوضترخآ له ةنراةميليآل ل ةاكل اب بح اهعيرو اشن نكمل لا

 نبال س هنا ىعذاو ناعلسان درس ى ركوة "عاى ألا اطبشل ار تسسعم لسن
 ىرثم لاق نامل سان ديس قفل لبهأو ناني كلا رعهءاررلا لها

 ارض هرريدلا (ىءلا) يدرك ارار تكلءردربكلم و دركمان نامل ار دوخر كودو
 ىو ةعيطمو ةداقثملةك-! هلا لهأل هج وكلاب بهذر دوادني نامل مة: ىعتولو

 ىأر وكب ناوي نلا] «دوفظكرمرذت تيوس دودج يل ركت ومو

 ىأرهمكخر «توكحو ترو سيف ناءز دعب نك ءمكح د_هاثوناعاسات ديسسراكة روس
 35 تتانمودام تارحنع 2 مهلا نيبال

 قرغااروءطو
 ناكولوداعملا

 وجوا 8 ىع ناطي. 2 7 .ناهلسكع رشثلا نم لدعبال
 انديسس ىأوه (ىتعملا] : نسح نبأ اي نس> نآهكن |:بحه م نسو نومه ه نب! تب راد

 دامحلا نيف ل ىاارطمول ذسهو لاوحأ بجو ةيد
 فالآ هر



 ةخغوهو فلالارثم عم ريلمرعاشلا ةبطم قرسهتقا ىذهلا سيسملا
 نيب تواغتلا ا ذكو نيناهللا نييتواذلا ذك نيريزولا نيب ثواغتلارا دقمفارانب»نورشعو
 ل .قحاكى فك وبدإل 5+ او ىوهل !لعأ نيب و قرذقلا لها

 هسول جد فن لو ةيناك لك اوركملا,ى ار ضص (ىنملا) هب نموها لك ثبت سدرك
 ناطيااوهو نمرهاىلسع ةةحةرو د لءذىلكش ىلءالعز رج قمل نامل -ءانقمىل

 مكب هيصتم ىلع ةظفاحلا اذم ىنعو نها ىاك.ةك لكس ثلا نسح ناطبس

 «تساءدادن متروس ق>ارود» ىوتشم هواد صتالث دوا : نينا

 هرقيأراذا مك ايا قر وس ناطيشأىطعأ ىلاهق زا (ىنلا) « ثس ,اارامتمزا دشنت
 انديسنمناطي_كارطصرال_ هئاذ_هو ءتليحوهركم ىف ىأ هتك

 نا (يهلا] م: راب ةءادبراد ماروا تروس وراه زىوعدي ديك ديدب رك قى ناهلسا

 3 ا قرود رو هنردواد نبت اهل -انأ ىناىل-ءلومتلاو ىوع لا ناطي ثلا الاذرهللا

 ةلزتمت قو نامل سلكلزغي ءافرؤ ينم لك لاحاذ-هواورم
 قانوضتو هر و تنولا ناسيا سفاسوأ ىعّدي وهذ:

 ىرتثم ءافسل!لهأو قيقضلا باحصأ نم هفندعي وتقول نال -!ةبهلاول لا نع
 ناطيشلا (ىنعلا) مالي: ىاهل دريوعكيت نآدلغي .٠ ليل تفك نياركسزا ناشويد

 ةروثما ىول_ةل !ىلعاكم ىرتال تلا اال كن كماو هركم نم مالكلا اذه مول لوفب

 عزاب تسينإل ىواثم نامأسات 1 !طيشغا مهاروظي ىأرهظتو ة:.لا
 عاد الو بعل ل _ةاعلازي مال ل (ىقللا] هوتي شا

 هئمردسيالف ةيولالارارسالاىلءاعاطمو اذ ىل_ةءو هزم ناكاذا صوص ىلع

 لود هارب مدريد ترن » لغدو سبأ جو رصم عيال ىع ادب اليحالو عاد
 له أ ىلءادبأ طيرالداسفااو برعلاو ةثايفناو يه اوركملاو سيدا ور معلا ينملا)
 مشب لودلا عم ملاو برحلا ىفىرخألا ىلع نيتثفلا ىدح !لادت نا متل ةلو هللااب ال ودللا

 اراسل اةبام بف لادلا مشب لودو تالود عم ساو ل امملا ىف مضل ةلو دلاو واولا عتفو لادللا
 ةلودفاورعوبأ لاق مكتمءانغالا نب ةود وكي ال كى اعث ةونامأو ةنولوا دي ةود مه ءىنلا
 ارصسلاو ركملا لهأ مولع طب ريالي دبالاةلو فال _هأ ىنعي برا ىف متلو لاسم ىف مغلاب
 دوخي دلتغكىمه سن ل ىونم نودي مءهللا دنع نمونوه هلو لاباعسأ نال ايا
 ى ار ضصلاولاةزييقلا باح أ دعن ( ىمملا) يي باطخرثك ىاكو رى هنوك اب ٠ باوجرت

 ىوضو نجمع ىهارخ ثخر ةرك نابل ىع !سركعم بهذنج وعأ اطخ نماي هياوج ف
 لفسأ موج بناجاسركعم الكب هذ دابلطت (ىدلا) «نافاسردلالذسا ندد

 للا هفاسوأ داو و هسغأ

 يدوباك ه واهصاخزب ما



00 

 أرد شبناشيب ردت ه « ربة ذو ت سن22 لوزهمرك اواإظ ىو الرصناك اكنيلفأ لا
 نكت اريٌو نطل لا هذه ن مالوزم ناكر لو خالسلا هيله دابهلسالا ىنعلا) مه ب

 32 ارورتاكنا تارك اونإل ىونشم تاداهلاراؤأو تاعاطلا تاعلوهورعثمردبهت

 هذولو تنأ (ىلا) م ةدرسفارب رهمز دوج مزود
 ,ماذنا ةاعساوب سان 1 ثرستولو دربلاٌةدْثوهو رب رهمزلا لم تذبح نكلا
 قاطو ضراعو شوسلمإل م ري همزلا لثما دماج اين كنوكدلد هلاك: .ن نك هماقم

 ةمظعل و ةرثكسلاب نع( شومإ) نحن نحن ينعم (ام) هي بنس يجن: ىجحه دونك [ رس بنراو
 ُ اني (بنرطر) تافاط ىلء عم نال ةلظلاو باصسلا (ضراع)

 ,نباىنعم (ا) سأ أر( ر-) ةينانضلاوا ةيناقوشلا |

 .)ىفاثلا ين ياعلد عشنال
 او ةيناقوغلا فرغلاو ةلظملاو

 انزيبقلا لهأ ثقولا اذ ىف لاةلسا ملفا ارذلال ضنالاشبسأرلا امشي د 5
 الفذ جنا سأر يقال جرو دامت 3

 مظل ىنببالو نات به دق انقل تفرك [نذنال يقح تاوبحر ذل شن لدنع
 مهام تاغ روإل ىو هاثفو هنو رثدرمتة ير كيس لسألالو ةرمدلا ناطب اري لك ىف

 ىوات ةعاطألا نب -ةلذغلاب هلاذعضوناو ( ىلا )نيم زا ديار نام خب
 نبار هرسنآ هنماك ا ىم هةعاد لالا نابعة هد "رمظت ىأ ةعئامدب .ضرالا نم

 سأرلا اذه سأرلالاذعضنال( |(ىدلا) جبار ريدا نب رثهدصم نكسعمنب»

 ثنا اراب دا ىلا دالا اذهل ادحاس .نكسالو ظفنت هعطتالو أ ثييحلا «ىنالاسوكتملا

 لام ىذا ذم اللا سأر وشو ةباده بح اس دارأ ام لك ىن نزولا رالءاب فاالا

 ندي -نامز زيبقْلا لسهالإصحاكردلا نوعا :ىعملا بناج نم
 1ح ريثنمىئدرك ف ىم ىنلارضموهو ريدملا كلاذا ةرغنلا نمناهلس
 .رثلا ةسقلاهذه رت تنك انأ (ىن زملا) ميادخْ  ثروتريغىدوبنرك
 دادزتىذلارسلا اذهءاشنفابىةربال هتريغ نم عا قات هللاةريغ نكت ول
 ..نأوروصتالباتحرشا هرارممآ* كفا“ اشر تناول رانش ورا
 عتااضإأ (ىدلا) يب ركتتاونيا حرش وكمت ٠ ردئزاإ ْ 0

 مال ىمرخآ تاو فمنه رمش لونأ ىتحرادملا اذ :
 لعجواو نايك .كارصم (ىعلا) مب مر هردن :2ىىثوب ىدر ال اما ءدركدوخ

 غلبم لالا تاق ىبس لك لاله ولا« طغلم ذي نكل ىبتت ا ناها-سيبلت او ركملاب «هءا

 لاجرلا

 فرغلا ىف
 ادت ادعو

 بي برتامل -(ديسىمركى ءىلارطمارأر

 اهت”اةحرب رن



 ةروصلا الرثاد_ثرلل لوصولادب مو

 لصفو دح نايمرد م وال عزووادحزاس ريب سب ىواثم يملا ىلا برهاو ادم:
 نالءاومدوهلو ضب رتغنالىدتمملا لكشوةروصباضش تي آراذأت (ىنعملا) م رعتاروا
 هتدتسمو ىوثدملاءروط ىأ هدح نع لأسا دعب ةءقمو ءاراهرثك أقاذلل ةيئرملا لاعفالا
 ضاننلا نعيم هلمعو لعن نيبميلطأ هحالسسروظي و هةسف دعنا نكم هنال وعض نعو

 تدابم توح ند مامتزاد# ىسفادومسردزو رره مالا هيلع نامل ندناردإو

 لكتاولسانديس*ىجن ا ىفا ذه جي دمر درب اةعئتسرو نافكسنهمرنا دباعداشراو
 نيمفملادابهلاداشرا الج الو ةدابعلاو ةماطل الجل هاني ماةادعب ىمنألا دصسملا ىلا موي
 نوج ىابسره ىم ىصقالا دصسملا يف ةيردألا ىهورب_ةامعلات ناس فو كانه

 اديس أي ناكل حاسب سلك (يعملا) « ىدش ىمتا دعس رفا شاش و ىدمكناملس

 ىم كالاسإب «بنتث اذه تاع اذا ىسقالا دصملا ىف امضاخ نوكي ىصقأللا دصسملا ىلا نأ مباع

 نا.ولسانديس أر( ىندملا) يوكيدو» اوزان يءكك سس: هو يدنا يديده تدر ىها

 فيطالا «أدناكاه كءذنو كمسا متل لت
 ىاتنأ (ىنملا)

 .٠ ماسح ارنياو غاجارنا يمك # )الهي( 
 تايكر ماجا ذهاوءايحو حور لا ذايب هدماو لف +'

 نركسالاذاو معاذ ولالا (ينعلا] مب ردةزا جوارب تس | نمم انوي

 تاييبط سف ىوتنم ظوذمما والاف هنعربعي اذكفردوحولا جولف ءردةاارءاضقلا مب
 اكنازناميلسزا ٠ تيس نأ هيا ايطالات(ىنعلا) ها دتم دن دانادو اع

 اسويبط ىاجتكانإل ىونشم مهب ىدنةهوءاطعاو راس شيشملا كاذ

 نمو باطلة ءو ذم ابنك ا هئطسا» العلا ءالؤ» ىنجب (ينسعلا دربه ميرا

 بطوموض ربا ىمدنتخادر ينعماذهردوروسو نادل نمدول أو مسلما اوذأن ضرما

 ىوبطلاو مرا ملءاذه(يعملاز يب تساعكةرو-ىبىو ءار سح لغم وتسايبنا ىو
 ىذفابنامللاّ ب رطد_ىيتمىرهاظلا ساو شاعملا نوعفالاو سائل هنوروظيءاسسدن

 ايرطاو او ساوحلاو لوذمل ادري ناكو ىملالا ىسولاب لع« لولوه بناجال
 كم مهمهو>رضساو ءايلوالاوءانناللاول وذ ءايشالار اث و صارخ اوابعنو ءايشالا نطاوبا

 1012سللل9زهيؤفظف. 5 2525تل1للال1ُل9ُُي:يييي9595ي5يب57ب5-_5_[-_[- و
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 ىونطم 0 هلل لي اقوهرب ين عارتخا ىلعر ديال شاعملا لع
 لافلام (ىنعملا) هده هد شولعت ىحو بحاسي « درخنبا ثموفر يلع 20

 الو معتم زا لقعلا نا عتنف ولا بح اس ل ىلطعي ن نكمل مهغلاو ياعتلا لبأق درا
 ىسوزا نيقبا رح لجل رشم نماوزعتلادمبال امرظسالراعرتعالواأعمنوكب
 ىسلالا جولاني تناك فرحا ةلج(ىنعلا) هيدوزئارو الع لوا لوا « دوب
 :ثيشاند باه دحر 1 ةك احلا نان ٠ .ىأالؤ ا

5 

 4 ارا( )4 اةسواخا .توماواوان
 ردا حرك 9 كم ىراكنالا ماهم :-الا ىنمم هيف اوت ىعم عراش ءلعف اثنا ىلع ذاتسا
 ىلع ( ركمردلا) ولو نع هخرك ) »ب انساىيمارهشيبرع ٠ دبفاكشا ىومركم
 ىذاملا اكسل دونما ةىءع(فاكش ا ىوم) رك كلا ف
 0 داوم 9

 0 خلان

 زوهسسذ ان الب زحل لذ :ءالرم ميت[ لاذا ةعنصلا نا ينتق لاثساال م -
 مانو رم ةطساولالا ىلا. زو سولا يرن لولسلا

 لست ناس واذ دور ركو كر وك ماءرذهكش [زا ثري غاز زا لساةىتكر وك
 لأ «لاعلا لأ لعرهرفح لعن راورلاعلا قريقلارو هل

 لشام مكس )خإ| (أن) كلو ء !هزدجا (لئاد)

 شير رولا نهلى(ئارثارقذا] لئبلعتم (نحلاب) لياتو
 1 ًاقءامسلا ومرات تلا لم هود (امهدح أ نمي

 00 2 عما
 هريثاا ديرأ فل كلن (نيااعلا برعثا اناخأ ىنا

 ديرأ الر( رانلاباصصا نمنوكنف) لبق نم
 كلتقاذا نم ءواذا 0

 ل



 0 0 7 هارار تح هعمتب
 سم عيسأت أ ةأوسىراوأت بارا ا
 بلاغلاءاوح عمهجاودزابحورل امد[نا ىسفنالا ىف نيدملا من لات

 لم_هلاادويل هةموو باقل! لس اه داو الو نط: ىف ىرول !اميلفا هتموت سمنلا ل
 ا مخامو ايندلا ىف! لبس فنلانالسغنلا لساةرظن ىف نسل اف يف ىرهلا اميلقا نآكو
 باقلانالاشيأ ب اذلا لس اهرظنفر هرظن ىف م ىهوأ

 نياالد ىببتنا (يمداتلا

 قاضيأس قتلا ل ءاةرظن فو لاجرلاةليه لغعلا لبقا ذهلو هللا ل
 نيبجاودزالامرحىاعت ئانابخ كالهسالاو ايندفاباط نع

 نم بالا لذي الثا ىرخالا مأونىلا مهتم د -> ار لكما جاودزابرصأو هاك أولا
 ىرها!الولم_ضعلاةاذ ولو هللا يف ءانغلاو لال الا ىلع ىرهلا +. ضار لب قحلا با

 ىلا شفذلا لزنيو ديف اصرح نوكم سيال نت ناك ذا ىوهلا نان هللاىلا ب رط دحا كل -ام
 ىكاٍبلقاادهسب اثم نوكيا رؤوتا الذاو لولا دع وابن هلا ياذا هل مشسأ

 نال بة اه ارهىنانأ هرماشلا لاناكفرهزشعلا ىمس اذولو را برثو ىهعلا نيبامالعأ
 لمعلا وشرع اينالاباط نع سفالا لوغتاو ياثكيقفاعران اا فداست «ىووا !فرعأ

 رفا 1 ىوولا ةسانم نع اها مب وةيدورعل ىلع

 2 9 يمال لالا /

 | لسان ناكواب 0 يامل

 نملك 0 و معا 0



 (ه)

 ليباق سفن ءؤطغ ةبناوماراثبطح ىهرب اهظ نم تسبب ملال رح سفن لسا
 يمي نيرساملنا نم عصأت لئةن بلقااًودع ىدعا سغنلانالباةااودو هيخألئإ

 فوشكلاونادراولا نع مرض اين لا ىفامأ ةرخآلاو |.ندلا فس مال راسن سذنلا لتقف
 نارسخ ل قبيفثا_ذارللاة فو تادهاسشملانوذ نعو بلغلا ن. أ كنئوتلا ةديغلا مولعلاو

 هللا ثعبة ميركل 'ءافلو يعنل!تانىف لوخ هفارسخمفةرخآلا ىفامأو نا الا ةيلوهج

 اناره شعبي نايلعردا ااه هقلا نامل هرخأ : او ىرارب فيكهبربا ضرالا ف ث صبا ارغ

 مسالا ىلا لسرلاولسرلا ىلا ةكئالا !ثعب. اك لهي ءاعتل نافالا ىلاتاناودملا 5

 هلا نان قلما ماع موسا ست خاب موسفنأ ل سرلاوةكاالملا بعنالثلاممواراعت لام م_ىلعبل

 نآزهب وبارغيلا ملمتلا ف جانحم نانا الا لعبلاهنمو لس ءرلاو ةكستال ا ةطساوي مولع

 لينا دحو ىلع لديك ةرذ لك ىف لبن او حلك ىف ىفاعت ثنا امو بارغ لمس نوكي

 نم عيصأذ ةلقاسعل ريف تاناويأ نع ةلومدملا تالم اهلا عدلبب ثيحهرا

 ىر ركتدنك ]ف ىرتثم نيمدانلا مايل تاتق سفن لك ةمايقلاو
 لاذوةهئص ل أو ل ممارم ةاار شح (ىنهللا) دوبهُيِيدْياو تلبحور كسر. 9,

 جانح | لضركملاو لل! نم نكي هوس ةهدلاو ةلبمحلاو ركشفلا نءزاك مرد

 مادري اهراربر ىداغ كه ارزساة رم هنالك[ » ىء بارغلا نملعت ىلا لاق
 هسا ىف لرشب ينمو «-أر ىلع لس ارموؤلا!دهر مل ناكولو (ىنعلا)

 هب ارميدغاردالاةردرخع نبا وارقثنكَن افكت لاا 6 ل ىو !هءاطأ ىلا ء-نذل
 || دستولر هلال مدخاو بارتل ىف تولت لولا لس اه ىأ اذهر هيبه نا لوتذلا اذه (ينلا)

 هاراذف هكلهانربط سأر برشوارجذ أون اطبشلا يفأف لتقل ٌةبغيك ملعبالوكل لس

 : يك اريظ م هم 4:1 انور لي اهسأر ه«برشو ارجل با أ

 .ةقركرب هنأه درد»درم غاز ىغازدبدإط ىع بارتلا فءاراورارةرفخ مءرف لعام لو
 اذك انيمابارغ ف اكسامهربظر ءارطشاةامابارغلساةىأر (ىعلا) ينائجدمكىزمن

 (ىنملا) منكر ركاردايلعتفزا ه نطيدشراو دما,زاوهزاإل ىرشم اهرسم أ
 سوط ىرشم رقرناسراس لسة يلعت جال ةعنصلاو نذلابغازلا كلاذو# اهلا نءىفأو لزعت
 بارغلادع (يملا) يدركر ركردارهدمغازدوز ٠ درك تطهكلا نيمززا لاكاوع

 تمكلا ظذلو رساوكملا رويطلارغط لاك د ظنا نا ىلبءار اب: ضرالا نرلثأ ظ
 0 مهلا فاككلا عطبدركا ةراثالا ىعمب

 -» ىء ضرالا ىف فد ثيملا بارغلا
 دلت زد (يما) 4 الانكءدب



 تشب الاثنا لع فلاب ةصئم ىأ لانا رع ملا ماهلا

 نمل اةىأرال(ىعملا] يي نطينوزنانمزىفازدوك « نملفعرب شد يان تدك
 اذه ناب ى-ةع ىلع ىتو هار رجلا شاملا لد مع ىف اثم اطلاق ةدئسلا هذه بار غلا

 ثاياع مو ى لي واب لاقى ا عت هلوقب نعاس رانلهاكسامل ةعئسلاو نكلاءىنمديزا !بارغلا

 « قرح ل ملا ىل* عئوان هوشنلا ةسب رعلاب ةمههملا نيشلا مشيهش ظااراش يسن

 لاقلكلا لع بحاسامأو مدنلا ءءفنب الوةمايقلا ايس ىف مدن, هيحاس نان لولا مده يه

 مر ظوسره دنكى قزح لغعهرعبلا غازام تفك ار لكل ذع لط ىرتشم هنهانالومران ديس
 هيثم نع هريس لامام أ( يفطامو ) ىثثا نء( ىصبلا غازام) لكلا لاما هللا لاق (ىنعلا)

 مد ىفطامو اهن امير معا ىفاالو + أخ نم ةئاعا ىف تغتلاامو نيدلا مهغلاق هدو قمل

 اأو تورم +1 لاعىلاءةلصوأوتي ملاهتث داس هريس ل لازامر مشت ملا طارتصا نع

 دوهشل 4 قوذال لال بن اج لكولا«سرهوءاوه يء عبط راغب سمالا بحاصو قيما لمعلا

 روكد اة ١- غاز لغم هناكم ارز تسغازام لغم و ىرشم «رنم دعت والا بوبحلا
 2 حم فلو رصبلاغازام ل ض ءدابم صاو رون لع ىلا لان( ينعم ] نكد م
 فلو ناك في دمها ةةيتاو كبل دعل لو نم لك حدمو ىفامامو رمصبلا غازام هوب

 سرا دنع ىهسملا بارغلا لقكمَوٍض ارك: ارو ىغطام هوب فوسوملاورسصبلا غازلم قم
 هق اريغل نول عال نذل (لذع
. 

 ايلاعو رلاثلا (ىنعلا) مدري تانسروك ىوسارراغاز
 1 بناج اج هذي سفنأ !بارغ مالا :بقاع سفنلا

 امداشرالا نير د هاللاوهالا لهأ عت نم لكو ىلا عن قل سو تاماالاب

 وك غاز رج سف: كرشاو دم نيهؤو ىونلم نامملا دع رملا اظن يجو
 ذل الا هجولا دولا ةرامالاسفبلا غاز فلخطرسم نكسنالو ظن( ىلا غاب ىو

 هنأكت ايلاعلا ثادلل!ناتسدوغاب 1التاومالاورب املا ىلا كلبهذما
 نمالعنم و بولقل نيو



 ره فيت ىمقالا د .جلاكم باو عم ارلا باك هنا 1
 ةيناحورلا ةيلرلل لصتو ا الا تايلقلار وظىفامحر شرع
 ثنو لك (ينعلا) هرتئاسقا دو مرد دمدىث م وثىادوسزا مدرع ىهايك نال ىونثم

 تارركسم ثابىأ ديدج شيش كلب أدم
 ىو هر ىا فوزا, دراونا.ولسوتإل ىوتثم تالامر هظنو كياتدص ىف
 تالاحلاو راك ذ الا شي دح نمكبلف ل لصاسلل اممأ:ناهلسك تنآ (ىعلا) ههنا
 يب ظنانا ىل» راك الاودرلالجره-,!ءمضتالو هرثأعسناو هتوةعصفوأو ةلادعةرهأطلا
 هرثا ىف ُثحرخ لوو نما ةسصالمخر مس كلاب رثالاو ىر هوما لاق رثالا ة.برافلا »املا مت
 اهءارتتملعاو ةبئاذلا هساوخ عسبتتىأئدلا مير نم قيامك رمتلاب رئالاو هرثآ ل ىأ
 دصسملا يفت بانل !ىلععضي متاع سان ديس ناكر اكد الاو درا لجرا ملع عضئالوا خا ذيكو
 مأيئبدوهأ هتفرعمىفعسابلغلا دسم ق تنانلا اذك ٌدرلاو راكنالا شيشملا نم ىمئالا
 عاوارتاب ديرك اب وتاسبما ؛مز نبا لام هكنازإل ىو «رطسو هتعفتم لءاو ىويتد

 عاونا اهلاس_ف سوال لومي رارغلاوتابتلا )ان مةةرشوملا ضرالا تال (ىنسعملا) تابت

 تدييبزر هنا جرو تسفدوخر ورك فوك ءزرثال ىوتم ايف ة>اثلاتانابثلا
 نركي نبال ىمراشغلا ب سةلارا ركسلا لسمك انناك نا (ىنعلا) «تسبر
 |رارسأوأ ةيناسحرتاماهلاااما عيد را نيالا ن ءولدَحَآل الا تاسنر امن: ضرأ لك ناسجرنا

 لدديمز رس » ىرشم لاةفراشأ اذه أي
 بالا ضرأ تامنناكف (ىعلا) هيدر اوارلدرا رسااهركذ

 بالا ضرأراكفا نال باةلارارس أر اولا نبال فوه ىذفاركسن4ةبالوركسأا
 باةلاراكفأ اتنثالاف هتساخو هفرشر هتفانكو بلغلا اا ملغ ضرالا تا

 « نجنر> مب ورب لكدارازهدس « نموغاردلاعاب سكن طءرك ظ ىوثم هناجر
 ةثأم شيشاعا لمست .ارارح فار و مالكا يذاج ىدانلا ف ت دونا (ينعلا)
 كوم ىسولالابائ+لاقاشمر ةرخآلابالطنّوْمأو رارآراهزأو فراعمدروفرلأ
 دجأناو (ىدعلا) مدزدوجلدزاانكسن زي ركحم « دزج زم دن "عاب شك طمزوإو
 (هرعشن) مالكلا تيم ىأ ى كسرت ف سو فاك او نيدلا 1 عم نامزرلا اذ ىف
 اركسنم مقسملا نوكأ ينعي صالا ىارملا لدم ىل نم تاكتلار فرامل ب رمت ثري دىنعمب
 شيجإل ىواثم اي رئأتيالر ام عئتةيالغلا لءأىنالةرارمالاو تاكنلا ناس لة باطبال
 كولر هواكرح (ىنعملا) وي تب ذاكبذحو ىف قداس بذح «تذاجىود سكره

 مكن قداصلا ف بذا نال بذاكلا ب ذهل قداصلا بال سيلو بذا بناطددجأ لك

 ا



 فاكلا مدي هارإ 3 ”ويفادبي هتسشر « دشرردا
 ءاتعمءارلارسكي ءةشر يق: نب رطلا ىف انو يقتسا طارصلا نمالاشينعج ةررافلا
 طي اكر شظلاو ةدّدثلا ءارلارسسكملجرلا ىفر هظت فد مقرع اهل لاتبال-ءانهة ب رعلاب
 قيرطلا نع كلر ذم ةراتىذلاوه ىلاعن هللا نا ذلاذل لاب ئه هبح اص نال عطقاذا 'عسفرلا

 هيلع فكي ردقلاو ءاضقلاٌسءاذ_هو اهتيسا نب د وهالا باد نمامىلا هت هلا لاقهدا مم
 لالخ ار هظمءدابم ضع نأت ةريصبلا ىمعأ هيلع ف بالو ةري هبلاو بولقل !باصصأ
 /!نان ىوف ىلع ةيادهلاناديم ىف عاسلامإ ارهظم مم عن رتلالضا ا ىداوف
 'نمىدبي و“ شي

 (ىنلا) نيبءارتراهم يب ىش شكو نوب نينمزتراهمىروكر تشاو ىونشم سفن
 ثالث قو لك هولا !ذنهب و مكهعو نيعمو نيمأ ةطسن ىلو دم لدوقمو ىمعأ ل جت
 ,كلو ىبمسأ كنالهيلارظنلا ىلءردغتالو ل دوار ظنثالو كبذ اهل يراتا ءةمصالاغا
 1ع ريالا مهدومم «ايلولاوءاتنالاهدك ارداو همونىلءو بذملارثألرظنلا ىلع
 ةيريدلا ءاوهالاو ةرامالا سمنان ءةارعأوسيلباو ةيديألاةداعلا ىلا قشعلا لبهع

 :ةالو بذا هللرظناماب د ادت كيل [4الضلا رهو م كلا ىلا ةلغغلا طبخ نإ
 ىدشرك © ىر رحلت او وذغلاو ءاضةلارس لسع فتو ىلا لب

 باذملاناكولو (ىعملا) م رارغلارادناهج نيا ىدناغ سب و راهم بالحج سو
 .اضقا ,ررغلارصتالو رارغرادملاهلااذه قنا دعب اسو 2 نسرلاو

 ارىوولا ايندللا ةرامم

 دوف

 رو اسف دخل
 ٍصرحلاوعسطلاى :

 ة-هارزلا اوك رهيلا اوبهذادوفااوسحااأملاعلا اذ
 هدورحدلس فوك ديدربك الف ىونشم ةبهلالا ةطصم ا تتاواين دلل لاه برانو ةراسفلاو
 تاكءاو سقثلا باك لا ذفاخ اىأراو (ىتلا) دوش مهبةتسودةرظ»
 ىبر دلل ىء قرفلا دناعملا ىأةيقوفلا:انثلا الا تفو نيسلارسسكيمبةةسناطيشلا ةرطم
 أر فاك بهديىدو (ىعملا) 6 زيتربك ىدبشك اواردوخ ىاب « زيسد انام ىدشدوا
 نمروغلا ىل_ه فلخ هر رفاكم !بصسب لب تنل نونألاىأ زي حلا لئمناطيشلا فا
 فتاورك اراك ا ىم الدم ىوولا لهأ ل احا ز هو ءتعضر»ي وناطب ثلا فلخ باهذلا

 + ممعلاورمبلا ناكولو: (ىنملا)  ىدشردناكدبناثبا بك« ىدبها,أ:
 ا ما .مفلاورمبلامهكذ نماودارأامو يب اصلا



 ؟نارأ (ىسملا) م سولب امزاناشربسشىدادباب ه سوبسنا شيا فكزا ىدرونعاب ف
 ناكايو ياهلا نم ابيل اك ائاوأ اثيكحو اضم -مدبأ ملك تتناك

 ن1 ةيناو حلاو فةغلا نمالا ممامسنأو اهتعاطا

 مرا ويل هللا ىلسلاناذولو اوئمسااواراك !(.1تانالاداسيلءارةةرولوابركو
 .ةهفلع كى در در ىع انيوتال ملك ام ترلانمنواعتارمئاجلا

 مفولا اهل هس ىمافلع مغلارمبلا لك ولو (ىندللا)#بىدب فئاوفلعدوهةءزرك
 ثدح» تسأل ةغدوخن ناهج نبا نوتتس سد ىونثم فاعل !نمدو هما ىل-عفتوول

 ههأئأرلاعلا اذه ماظتنو ماظنىأن دوست لذ (ىهلا) مي تام وداودنيك تاود

 تالا لا الاء زهايندملا لو دام ايئدلا تب رحت قيما الو ىو ىل ةرخآلا نهرورغو دع

 | مأواولا نوكسو لادم تشب ود هلواو تاورد نم ةبكمسص مم ايلا
 سماء اينالا لود لوب هناكوداو دتيبلا ىفء ءار و دهلاو ىرملا ندي ود نم و ءريشاح

ميةللا فرب رش اهرخآو ىعساءاّوأ ةلودملا ظذاىنمياررجا اورجاو اودعا او دعا برمشااب
 ة

 اودودشاو اط ىونثم لاغا ذل هاو انفو تو. اركي[ ةدئانالا :ثءاواز أ اينالاةسانإو

 برشاهرختاو ىساءازأ ةردلا (ىنعلا) يل خاكمالؤكتلا رب وني ردز ه رون تلرخأ

 اهادالئاماطلا الززوام رورغلابببىاأجتحومهتسو "الباتل ةردلو مع لأ ىأ

 كال_هو تومنالايناللاةلر دن مامورخينوكيىفاَواَكَبعَتا باغمو باذم ةرخآلا ىف

 نركيالو ةبارخ ىم٠ :

 تدي ىفركيرك ىراك دجحيرتإ» ىء
 : .ىكنارمأ الد تكسم ىهدااود جلاب ثنأ

 اذوجرلمسعلا اذ ىلصتاذ_هلجالو عار وتس .راس مالا الاذز رشر بيع

 نك اموايئدل' تب زم قبلا الول ىوقىلء اين دان كامع بي هرذح ايف كل يل هرتسل امن تلا نال

 اريغملا عمان ا فى ور بللا ىلع ئاراههنيذالا ةوجلاو صرحا ءالبنس ا نمالا محلا

 « « راك نتندادي ذانىم*تازإو .اوهشلابر انا !ثفسو هراكملا: كلا تذ-

 انديرمالا كلا ذإ ىطمتنارد_ت بدسلا لا نمر (ىنعملا] هب راكدرك سيمون زنا ديشوبب

 ترخافنقارو:-هراكلا لاذ بيع العر لج نما تالابلةوامر ركأ !دوحوو
 نركفتابب< ه كاردىركذ ركفرهنيدج مهو ىوثم !هذئاوابنلا بماثع
 تسون لكى تن راكتلل حو راب بلاطو صب رخل اكن(ىنهلا) «ناهيتزاتسدم

 8 ةرارحلاب



 ارخ6 لام (ندملا] « ىوديك لوا تلام نبادوبركه ىو يمته
 | سنر» ىو كسر ثنا نه الضف هنمص الخل ىف مت فيك الؤأ كال لاما اذنه ناكنا قام

 | مالا لزأ ىلاصتهللا تان( ىنءلا ب اضقذو ريراكت اين ان ه اهنابيرب قتلوا ديشوب
 لاق فو ىلعراكتلا لاذ هفنىتح ةمادثلا برسوهىذلاراكلا كلاذاثحاو رأى عرتس

 (علا) دبس امشي شار منج مكحدروآ اة نوجإو ىو ىلاعت
 | تضمن اراكلا كلاذد_هباس ولفرانراسا هب همكحر مطل ىنهلالاءاضل !ناانمل

 ظدوحو كرم ىف ىلا عت 09 :لاه لستم ور سي تس نيعلا

 ةمادتلا هئمانل لصورخ1*اضقدرطل |!دهتاكف ءاندرط هدو هده, اندوحو نم هديل
 7« تدرباروح لمي فاميش با :

 | ةسادنل اءذه الرئالمعلا ' يعات فرخ ءاض كثءتر ىلا
 3 داع ىكزر »ف ىع ةدايعلارةعاطلاىلاعتهلهسرتر |[

 ادئلاتدعاناو (ىنعلا) «ىرشرتن امي

 | ىلع م خأ نوكس نما درا كنا ملقا دنلا هذه نمو تاو لكى اسم .صاذحال

 || لرسمتر الرمي نرتهاو ردقلاوءاشفلا سم أب ايضار نكو ةسرغلا تؤةتالف اذ ||

 و 5 :
 ءاكلاح 9 ىم نيرقلاسئبف نيذرشألا ونبي تيلي هم منع | ةرمدراثلا ىف

 | عييضت ةصرفلا توف ىلع ةمادنلا نا لبر ىلء كادي باغ بح اسالح_ءباطاو كابل اطما

 اممس4تدجودادشرلا لا. ذأبث شتوأ كب رةدابعب لاغتشالا ل ن>الاوتاتوالا
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 ((رشلا]

 »ىو نوكم ئث”ىأ توفىلءكرمغو كاد: :ةرغتالاراكتلا ل هدقلو بحار .اراك دس

 مم رطتا*ناوإ (ىلا) نأ ت قادبدوحيفادرو « تسرب وكيت هريفادىم

 اراد نادي رطإ ملل ناوكب 0 هاو هكا - انا دحر امفان

 ناوندشزااردش وارث اان ادندب »ا ىم هنرتخاىذلاْئسلا لعفلاركلثمرداصلا

 دضلا مهف نكمىتفا. هلال حلا معتالثلنا مادام مب فلا لمتالثلنات (ىندعلا) ية ىاديد

 ىدشزخاءناركف كرز دوج ىء انا لربك شالا ىو لحب ع وودشرم

 5 كناامل (ى»لا) 4 زحام مهمات ءانكزا ٠

 لان ترن

 ار ىلءاضب ار دقتالذ داما

 0 لازما باع

 الباز عرلابنذلا فادح نال(ىنعلا)

 تقولك ىف رداقالم زجاعن 900 5
 |رداقزمعلا بناجلشل بذاملا هل .اكنرا ىف« ماانو بألا كرث نع

 نا .ةلرداو مهفانادبأ ىرالو ابل لاف ىؤراماذهوزهتا!كارو هتءالاردأةن «نكيواذاناطم

 'ىهتشم لك اذك ذبالإ(ىنملا) م ىردنا احن
 رول ىعب 0 ةوهشاا كلذر رذوببع
 رتىل-هردقتالو ثم دن باسط كل ذم ىلغ اذا
 دوج“ « وزر ,[ناثلم ئدومنر دال ىونخم لافاذ_هاوملو

 ة8عتروظولد (ىن-علا) حرج
 انو -نآداشك شكى در :؟بيعئدرةرك ودم ىبشلا
 ىل_هد>أردقبالهررذ ىلع لف ةوأو ىمهتشملا لاذ ركب رءىلاعتهنأ الار اواو( ىنءلا)

 ءاضفلارهظيلا ذاكرا ةخا نا :نكمالو بالا لاذ ب اهذاو كايع-
 (ىندلا) 6 رو وظرددمآ شيعة دوب ثار هروت سهو زك ىراكر كد نادال ىو عربما

 كادو



 | نادزارىا دخىا9 ىونلم لاوفو.هنىفرصن موال لقو نناطغب شخث الف كمف يدش ىو

 || لاع مالكلا نسح دوجولا بجاواب (ىنعملا ] ب نكم داسيا ديراكبسب + » نطم شوخ
 كاوسرنافءالالا ىف عه الىتاشو موانت اه مررشالو انا هفواثراك هان ع فةقالرمملا

 [أ الطبل طابلانرآو «ءاببتاانةز راو محملا انرأ منمالا نالاعرشتءةلرغب الع ثلبدبحو |

 || مكسارمخو ءواثب ئاوهرأ نا ىمعو اذلدا كل .ركنمبراب ثنأو هانت ا:ةز راو

 شور زاميدركنات ه اسافءارال ل راكب بط ىونشم مكن رشوهو ان ثأوبتائسدو
 الراى أ شورلانمدوكتالىنح مفانثا لمعلاو رثكلا بيهانرئالو( ىلا ب ايهو درس

 أ مه ىوتثم ىهاكءابشالاانرأ مهللا لثو “او ول اىل يه اذ رفرابادضنو ارق ىأ ايهودرم-
 كانى ناك اشيأ (ىنعملا) مبشر رنابمدصسردثأر و ىئسناملستداعنارب

 الئا.سئذم حابس لك ىمخالا دصمملا ىف بهذي ردقلا ىلاء أ ىثلا نابلس ةداعلا

 | دنسء؟ ه ءاشتسج ىار ز وررهءدعانإو ىوتنم هيف تننتابنلك ةيسان نه
 ءاق بلطي مالا «ي!هناهلسٍن اطل اند مس ناكر( ىنالا | 4ءايك ردا دصسم

 |ركسف هرم .هفالا دصسملا فادي للاثا سن لكى ؛هاملل مويزك دعت لا ىلا ءاهذ

 كثب «لك د درب هىلاعب(ل قولا يله مب لب هلددهئام ةلازا فوه بالف يد

 اني طايلا صولا :ضرأ ىف

 النيص
 نتثاثحدا ٠ قد
 ارشثاثلا كل: “اة علارعمد

 تاويملا نيهو ماوعااريس,نان هلام ةيغبك دمي وللا ىف ىفاملارمسبلاياهرارسأ كردي

 بقا موازي رس فات سلكت ابهردعك قوسهصقإل لقا ذلورارسالا "لاردا ىلدردغتال

 ةعر راث اونا مو نم_هاير ونات-اكرب نك ب ةثو روآريرس هك دنتغك شتارايدوب

 فارم تيكر ىلا ًارعشو فو ةسفناس اذه مت“

 !رظنيرظناو رايطالا عص-ىلعو ضاب رلانبحاب روع رفتوثلا
 هلايقوم و داشكرع زا غار دونرسإل ىرثم انو مدع ضرالا يع فيك هللا جر
 عضوةد هاشملاو ف ثكلالجالتشو رلاو مركلاف فو -(ىنعلا] عدا ؤازربىو ر

 « لوفاردنادونعوا تفر و ر خس ىونشم ة-بةارأالعا

 لغتشاو اهب ةىفب هذ قوملا الاذدعب(ىنءلا) م لولم شا

 اه لاتايفارم



 لاى أر اا وشف باقى ىه يتلا يناس أورارس الاربش ل جال ةةشالا ىف قرش هسغن لاب

 (راهزالاره اى ريستلانااك ا ىلا ارب_ثمالوام قو. هلا لاسةزوسو مو نءرأ فولا
 نارخ ا عنغلا ثرومبل ةناملاهىف ريسنللا اذدك حارشنال ثرومر امئالاوراجمالاو ١

 و ركنز ر ردئارغتكى _خدحدك » ىوشم 4لآقو ررض>البىلوضفلا«-:ظرارسالا
 «فرظنا ممالارخ مان ئثىالاذه وسار (ىلا) ب رضخرات ودب ناتخردنبا |
 اى سمأول ىونشم ءارضختم رط هتحررات ؟ىه ىئااراعم الا« ذولرظاو بتعلا ا

 قلاقءانولارمآ مسا (ىنعلا) مر رزكشجر رلظ [نا ىوسو او رطاتست نك هك []

 ضرالا يدم فيك ) رطملاهئمدن ىأ (هللا ةحر راثك]ةءارق فو( رثأ ىلارظنانإمو رلاةروس

 يخلو فلا يف ضرالا يحل (ثلذ) ىف( نا) تبناه دي ىأ (ايقومدمب
 5 ذيك ةماما هلا ة>ررات [ىلاراظن ان ضنالا ف نيدهلا مه لال ىسهتا( بدت ||

 هَ ايم اهارتىتلاراثالا ناوبويذفارئابكم اهئوسد ها ىمملألاٌضيشا اب بولغلا ضرأ ||

 نمر دف ئلك ىل-هوهوايبصف هيما يولغلل يفاقم ع ىلب بالا نم والا ص ىمغلا |
 | رداىلاعت هلوف بحوم ىلهاشبأ تنأ فو صايو ريل ىفهتومد ع نا الا بلاقءام-ا

 ٠ .سوولاوبىات درا [تفك » ىرشمٍ عمران ؟بئ العر ظن ونا -«+
 |راثكس وهلا أ! 4 لاقىقو غلا نموها محملا للف (ىشثكأ) عإ سدو تسراث ران ؟نو ربت
 تاشوبفا ايجات هراثاراطماو ى.هل الآمر ؟نمولط ىأ باهل ا هللا ةحرا

 انا تالا ا كنتو باقل يَوْم اراثآلاو ة ولالا

 مور كلادال (ىدملا) عناور باردو بش كعتورب رب ٠ ناجنيدردامزيسواهغاط
 ارثالاو سكملاك هرثأو هسكعرهاظلا ىلعو بلا !رلاعو حو رلانيع ىف اهل سأض اي رلارم خو

 | سكعتت كاذك ىراجلا٠املافضاررلاومو ركسلا ل اينو سك« ىرتاكسض ىراسألاءامملا ىف
 ناو ىرتثم لاقاذهلو الريف هن دبرها ىلع و لا نيءو باق لاه ىف ىه تت ارارسالا

 لابخةةيفملا ىف(ىندملا) «بارطضانآبافطلزا دثكمك « بارشنا دشايغابلابخ

 بارسطضالاو ةكردحلافءانلا ةةاطل نم نركيل ايما نانءاسملاىفنوكي مركسلا لاذرثأو |
 هلامجر_عراث نمتانوكملا هسه نا ديالف ةكر#لا نمول _كالءتفاطل نءءاملا نال |أ

 لاق ذل ولرم لع سكعنب نيطلاوءاملا!ذ هر بلغلا ىلاهآ هس رأت ةرهظم 2ك

 ىفو يىغلا) ييتلكوبآني ربد[فطاسكع ه ٠تلدردنااهويشراهفانإو ىر

 اههتاطلو اهئاطلس كه نيسطلاوءامم ا اذه ىلصوةيونعمنيئا سو ةيناحورمو ركبلقلا |]
 (ىدلا) «رورغلارادشدزبا ىدناوخت سب هرو سو ورسنآس كعىدونرك ا ىوشم
 ايندلاقلاخ عدي لرورسلاوورسل ١ كلا ذرثآو سكع اين لاه ده ىهىتلاتالاحلاب انكم لولو

 ]ينال



 هول
 ثاحورا لمحت .11-1لامج ىلارظنلاو ناحلالا عامساوربسلا اذن_مةرورغلارا هباينالا

 تتولاءانب نان ةيهلالا تاي زل! سلا رمتاث ءابلانآل دا دعتسالاوردقلا كلبللو
 تذولا ىف نوف .تقولا ء!7م-ه صاوملاو دحاوتلابةئراا هذه ىلع نول مدع مارعلا
 زوحالفىوملاو سغتلابا. رأامأو ىلامتهقلاهال ؟ركسف ةراتو عاملا ةركاؤ اش فيك

 :ىذخارورمسااوو رملا سكما ملا نكت لول ءال نانملا
 ةايهلاامو ديدحلا ةرو-ىفىلاعت ها لاقرورغاارا دباس

 لس لبمةملاوىشامملا«[1 ىف ة-ردم اندم ابطا ىنعنب :

 ة-ءرس ىلا ةراشارورغلا ىلا ه:ةاضاو ءبحاس لك أ دعبءانالا ىئاوح ىلع قبب ىذملا عانملا

 لا دلاسفئلاو تيموهفعحرالو جرخ ىذا سفنلانج رخط دفوالا سن فةوتالاهداغن
 جرا. طار لخادلا سفنلا بصب ىذلا زيلقلا الاة احلا نم ظل سيلن تيموهفج رخعرلولا

 وأ ىهتا ل ةسملاو ىغاملا سابا ضراع درحت لا نال ناويملا ىسهل ةرخآلارا هاّذاو

 رو رسل ابو برغلا ملاعورس ىعوتلا ةيناسن .اوحورلاو بلل اورسلاب دارملا نا لو
 نئاتءلاراهزأ أر اةخلاراصمأ ىلع لقشم ىسولا ناتسب لماكلا باق نا ىلع وعلا ةبحلا

 ءا الا ملاع ىلع

 ىونثم لاقتراشأ اذهلو رورْغل اًرادباوللمو نا ءذهاش راعداذولف اهبارت

 رورذلاو هاذه (ىنعملا) لاسر ناجو لسكر بهو ل ابخ نيا
 نان دوجو هللا لاجر حاورأنلةكمَسكَووب زك سكه نمو هف رهااظل ا لايملا اذا

 يه الىمدقلا ثيدحا ىف درو د_>الارؤرهظ»و ةبوولارس ل ماكملا نأ

 فب رشلا هدو وذ هللا شرع ندزملا يب
 للا معنلا مظع أ نمهرارسأ با

 ىراظنا ىجرخا عس رلاءاب ةعداراب ءافرعلا نءاهل لاق ىذالةاهءار تااناذ ولو تالاهملا

 ٠ .دءآس كعنب ربنارورفم هل ىوشم منا هاارظنامرخدا اذهار هثاجأذ عوتصالا
 نءاولغغو سكعاا ه ىلءاونأ نب رورغأ ةنح (ينعلا) ممذك تجد

 ةيمعقلا فاكدا كنا ىلع ه دك تة> نوكي سكعلا !دهناوهر
 بلة ىو لالا ةءاثع ره ىذلا ىفاغلاملأعلا اذهب
 لاق ةنللا تب.لخدهأك ىن_هملاو ميما فو وف نءولا ب

 (ىتنجىلخداو) ةيفاسفنلا دؤكمل ةرقعلا نءزواهقلا دعب( ىدابع ىف ىلخدان) ني امدغ

 مدنكرمىلابخرب و اهفايلوسازادترب ر كحل م برا لا فاضل بلقلا ةثج



 نولعجت و موركملالوص م ىأ لوس ن ههنون رهيتورورغملا"الؤهو (ىنسعملا) يب اهغالتا
 شيعلاو طاشنلا تاب وغالايدارأ ,أو ف شانلا لالا ىلم ثار وغلا كل: مهرورغو مهافْغن م

 4 تفرط ل ايخاين فاناةبو مركتا اواعيإل هي طاسينالاوةرشعااو
 لابخو أمهر نوكللا املك « رعشلاةنملوتلا اورظن لو ةسأ نع نو ضرعي وهام
 هيئاف نارم >نكسنال « ىدؤلا سعوا لظق حال ه لالطواابارملاف سوكعوا
 باوخ هكنوجال ىع يولتلاهالد ايةنالاو ةعاطالاو ة. دما ئاللا كاكو ٠ لالا
 م ءرنقأيالا (ىئسعلا) ير ,ظننآ ثددو -هحود فن تسار ه رد ناشدنآ تلغغ

 لالا :ةيع نو ريتنولا كلاذاووتنا اون ءاذاف عاين سانلا ىوق ىلع سأرلا ىلا مهلغغو
 اوعاضأ منا نواغي ودوحو. منت يارا طنا الاذ و تراب ومهلو ءأ ىلع نرعاطي وانصح

 م ءاوتداقاوب رغتاتمروك سن ى .1نا ىف زي زعلا مهرع
 (عقو روولا ىف توا نا !ا) م ءانرس-او طاغنب زتمايخات
 يقم فرا قالا ءاتريسحاواولاقأطلعاو طاقلا لهب يسب ةمايشلا مويرملا ه1 لوب

 ,هرارك_لهأف ل رلا اوبذكن مم مهودغو ءالؤهيملالطسا ل ل مابا ىلع --!
 :لومتدأ) صزلا ةروس ى ىلا هت لاقو يَريخْأملئاوأ اذ .هىأزااهؤادنورلأتلا
 0 0 (انرمحاب

 فسأتلاو طاب

 كن ىاإل ىرشم 0 2 انفال ةيلرا ل موقد
 ةحاراارةداعسلا (ىعلل) ) « دروب زرنا لسازاراى»د «

 ةممذلا قالخ أ قرافاذاف ىفالظلا دج هحور قرافننأ لبقىنسي توم تأ لبق تام نم
 ارب بهذ ةبترملا هذول لسو ىذه لا ذىنعب دوجولا ءانفةرئادىلا لسوو تاضايرلا بو

 ةرسسنالو  ىروملا نم ضرعاو ىرذءملا ناتسيلاومركسلاو رصشلا اذ-هلسأ نم
 الب ةتوملا نا اونوقنأ لبةاونوم نمسا ل سلاذ لاما
 ,.هللابعاتلا طابترالاو ىلا هلام (21 طابثرالا
 ىلا هت هةرضط ردن ال دوجو ال ةةالسملا مار وظي لا ذا ةةيلخ ضرالا ىف لعاجىفا ىلا عت هللا

 ,«ةرابعوهو ٌةيدويعلاماةمتومل



 :تةكيدوع مانر تيس اهو دمك نط نوحنازام الل اهباع
 اناابد 95 ظنا هضوأ ملال عن

 ىو هتيصاخر
 دبس أرامل .(ىدلا) سر هتيم 0 طوكر بدابل سو
 هد 0 .- ىمقالا دع اأو نمد واز و نافاس

 .ىأر الإ ) جي رمصإ زار شب
 نمره دفارداؤينم ةسفاطالاو ن--اطاو ةوارطلا :ادئاز

 .تكلاحرددرك
 نافلسرب 0 كلا الاذدمب (ينلا) م ضيشوخزا
 دصلاةيوازإ ىف ثانلا شي شلل كلا ذةةاطاوةوارأ مت وم ل ةرىأ باو لاق

 ناهحءاشوا تس ورخ ثذكو تامديبوكب تسي :تمانتب

 5 وش بوعولا .يوماراملا اطلس
 تايلساتديلاث(ىنلا) 6 0 دورهحوتزا تسيح تامذ

 بورقنالاثرر ررمذلاو عذنل | نم كانمرثكد رع -و لاأ نمر د سدامو نوكمام
 ىوتثم ف ا اننا تبا ادام سكاي 3

 بارخ بورخألأ (ودعلا) 6 م5012 بارخنم ه مزمبارخم درخكنم)
 بنا دايذب هام ان

 نم ةيناهلا! اين لا ىفىف اغلا نيطل اوءاسأا اذ هدي الامام اخوك
 ور .نبرلا شر ءوه ىذلا او هام م ىل_ه هما ق اسس اب
 الف (ىسعلا) مدر دهاوا .ةرغسدم ك5 « درزن ادنامزنآ ناعلس سن د١2

 أل حالا ناب زوقلا يلع نامزلا كلذيف ثاماكلاهذ_هبوراا نا «تاهلسإل ديس ممم
 تافازدبةلاخرد ه نيعيدص-«نبام#ه نءانثفك هظ ىونثم رف-ئالءتروظو
 اهلا قدوحوءيفاما اذاموهو هحرلا اذمالدتستاماماتد .سلاق (ىدعلا) ينيمز
 الو برةعالونا هةنالو لاخ ارث انيمي دعملا اذهب وينالا
 ىونثم :بينالا ايناللا هذ هن هيلا :اوتلحر تلعد هلا ف بررالار لال 5

 توك أىفامادام (ىنسعملا) هدرشكل اخى ماا دعم « دوفنمدوجو ماب نماك انو

 بارخ سد وتم الث ازوالدإةمراللخ ىمفالا دس نركيىتم ايندملا ىفادوجوع
 اندحمبارخ نوكيال ةمشالي دعب (ىنءلا) هيتادبام كلم دعنالا دوت « نايا دصتم



 تسرع موو ىونشم اسف عج 0

 باقلا الاذ (ىعملا) تسد عماببرهبورخدي راب ه تسدحاس شومجك لدتا
 هصوصخ مسح ىف دما نال ادج اس4 ىفأ مسجلا نات دصسم ةيهلالاتاياضلار وظ وه ىذا
 هزئقاثنب نمؤملا بلة نال 4 رئآو باقل اداسفو جال صل عدان«دأ ذو هحالاسو باغال عسانا
 اهرادمح راومل اوءاضءالا ميجا ذك ةسفل الا مالل 4 لقاك هله ىصقالا دصسمل !ةلزتم
 دعزاذ ادع :ناكم لك د ىلا دسق دفا ذاو دا ملص صاذا باقلا | هدوسو ةطفنو
 هده و راكمي ررخو وف هتءاطو هاك ذ نع هعنمين مال
 (ىملا) 4 "نك مك ي ركب واز نيه « وار «ءرنرد تسر نو>دب رابإ ىوتشم
 برهاو لذغت الر عما كليلة تنين همم اا عيبفلا قيد ملا بح ام تنأ تقول نامل ساي
 مث روتةدساغلا راكفالا نال تكسو ءهمم آاكللا لاو كرثاو هيفنجار هثء ضرعأو هلم
 ارتد ميصرار ع م ةيزرب رسرك ك شعت زا نك م ىوملاو س تلا باب رأ ةبعج
 علقو كملف اسأر ماقوا اء ر وطنا اهل أ ن كا قيدسلا ةبمم ملفا (ىنعملا) يد تكرب
 [در..لاغتلا ىمالبادر ف الغ ىسنالا دصلاا ل نيؤيرمل !تاسننأك اك هب رول د_مسم
 نالنطر ههه و ىزك دءاوتبورخأ 400 1نالمالسلا هيلع نا علس
 ميقتساا نب رطلا نعجاج رعالاثلب ور خا, داي (ىلعما) مفرغ توج زكى وس
 لمع رعالا بناس ف -زتئث الن اطيثلاو نيغنلا تعدو ىلاعت هللا دهعم فوثإل كال
 لافطالا نان امهلةبحلاو ريا! بحرا 12 داتا وها جرعالاب دارأو لافطالا

 نافل ما ةف ىف عمنا !ءالعلا كلمتي تنأو مولد مدعل طولا نمانو نا دلاولا
 :سردناطا_نآوفزاددزد هنات و سرت وكرر نادءر# شب وخط ىو القا

 ةريغلا كلرتاو فغالو ة هاعو ةمرجم ملال لونا اسوةمرحعال فنا ءا(ىنعلا)
 لولا با طرلوا ا! بلاط كانالسرمفاو لعل ثئمرتسبالذانسالا لاذ بح ةيلهامجلا
 يف وكينوح ل ىع هرم ندووتبال بدبطلا نم هضرع يأ اذا ضي رملاو ضب راك
 اج لنا ان(ىنعلا) يب سومانزافاصنا ذنبا ههدهلعألهاج
 نم نانراعلاو سو :1) نم نحف اسنانك ال كر معو كل ودع

 بدالا نعج راخا ذه همضوو ةمادنلا ممن هللارضأ
 نيزاشي اناظر تنك ابر « نبج ن شور ىازوءآرديزا» ىونلم لادتعالاوا
 اذهرق هنالماللا هيلع مدآ انديسوهو' أ نم لعق نسح .وو روم ءطدبج نمأب(ىدملا]
 ةيدرعلا وزع ابفرتع او نيرساحللا نم كوكستل ا:حرئو انلرذغت ل ناو من اانلطاش لاق

 اركمىاولىف و تح ايريوزت ف تفك هنا فإإل ىراثم ةرفسغالاو وغسعلا هلا

 فرتءار ىلع ل لوقت

 مرح مهشعب و ناسعالا نم مرح مهب بابا

 .باطو

 تابحو



 لش

 :ل هاطخ عفر لجالو (ىتسعلا) يت خارفرب
 فأي -ةيهذم لرجل اور كسلا تالالبط ركل اولوقريلو سوبا اوراعتلا لشي لو
 نكسلو (ىت-هملا) ب درزميدركرر خس نمم دباك « دوك لاغث كبس يلبانآ اراب ىع

 هجولار حأ تنكأر أ الئاقالعو ل حلا لب امم ىممتسنرلو اضياريوزتلاو ثلا ىف عرج سيل
 ايغاط أي_ماعءولارغسأ ا 29
 تم ناك نالاعث اط تثك ام دعب
 0 نءاروظمم فوج ف

 .ءل 0
 أح نما ءاس نمارس ولا ا ةكئاللل برا ا)رخعا

 : احورلاة- .فاضاو ايدراست ( كور

 أره(سيلباالا) ناديك مس وا ان الاب ةيش درع (نيدجأس

 بال( نأ) دهمان 5 ةكمالا اديب داكن جلاوبأ
 د ل از(الدا) المنام (كلأم

 احر يا ماسول هش تل
 ِ .!«ناي)ديرطم(مجرتللا

 يسم 1 كنا
 م ال( بأ مسا ابا ايي كئاوغابىأ (ىتيوغأ
 مهن ف ىذفاو بدأ البس يلب ماكو نلال ىهتنا نين ءوملاىأ (ني هلخملا مومالدارعالا يعج



 ىكانربج تخردر اف ىم ن 'يسنم كاس أاموهتلا نك
 قمل ارب للارصم ىلع طتتيتمىلا(ينعلا) ني ىننوسكي ارش
 بناس كرايتغاعدةىلرارتخ ا الثوم لعق ىءروبحم أ أل

 اردئاولثجردادخاب مرا تارذو سيلب دارجسه ف ىرشم ىرابتخابةبصعلاتامةرو
 ةمر محلا ىف ىلاهث قل اهم لبغل اوى امتلأ ىف هاير ذو سلب لسشمو (يسماا) «ركو تفك
 يصمم ١ لرذتر كبر عميدالا «ىسنو ضارم مالاو ةمدايلاب براعاو
 تح ايءارك ادوب نوح اف ىوتشم_!ةلعق ىف ل لخدم أ

 ارك الاوريطا نكل(ىن»لا) يي ىذك |
 بالذ بحس نايصعلاومرحلاب |

 شوخ تانجنآ لف ىراثم ضر ىلاذوسمأ نهوةبحلا ,ىس أهملا ف عورملاب
 هارك الا ف نكي ىذلا (ىندلا) ىهركر هدو رنأصقرا 'انحدك ىفركمر ددو دسك
 ىفي راكنالل ماهغتسالاوالالمل ياناس: ربه ذياذكأو ذاروارو مس نوكياذك أ
 تسيب ىرتثم اذهارثلنافهركءانأ لوي: ذحاؤإلا ماهر هسغتل هتفااولر سني نايصعل اف
 "ايلا دس, (تسب) م ناركرد نآدنيكأ يح ناردى درك ى ملاح ءدرم

 رادقالهبأ .قلار ل_>رلارهر يلا عتب دم (هدرم) د[ دعالا نمني رمشعال مسا
 (بكإ الانمينءع(كاردإى ذا ب1 هيف ءالاو لهيك هم فاكلا تمن (ىا رك )
 |ىنعملا) رمبعلا لاحم (َتآو' )دل بع ارتدكءريدغت
 كليطمب ريغلا كلا ذنالاحلاوال-رنب رمراد_ةملداةظ تنك
 رجا يمه كعط ديزاك و سن دش باوسءك قو ىوتثم لومترال كان
 نوطإال لوهتو ريغالاذه مم:-!! نب رطلاواذهل هلو باو سلا تأن( ىمملا] ب سكي
 لسا لبقلا ركل نا نالاف طال تكأ هدفا رهو سك .ءدحأ "ىف

 هركموك ىءا د يركب لج ك لف ىونشم لا د اجا له غب لهن اسأ /
 كلاعفرسعلا كارا ناو (ىدلا) هب ت هروب وك ىمكد كد: نياج توج ب ثسا
 ليعماثلا لداويو رواد له هركسملا توي رربجتر ركوره ىلا اذكم لودي تمد باذنه
 ينإ رطالبىذلالاشلا برا فيكو عضولا اذه لمس لوب الت قولك كلارداو لمع هلىذلا
 || ««رئان ئلىالر مانلاد ثرلا برا فيك.ةباوصلا نب رطا نه لوةيلاضلا ينعباذك#
 اذهت كرات االروبجانأ ارذنهءاهدسعب لوغت مث حرت ةيهوملا تن نادبالان «فااذعو

 الهاي سفللا ىره نم برألا اذه ثمورةعلا نا هل. ذي فيك لع فد 1ك نم ببال |
 اديب تتسلل م راراطضاىرآت ارخ تلم جره « رابتخا ىرا»ت ارخت انا جرعإل كر

2 



 هيلطيام لكن كلا ءاشن فيك 5 تامل لك (ينعملا)
 هللاذمادهث ارو حور طش ءانأ لوغتى أر ارطضالاب «ىجبغتادابعلا تام الا نمثل
 نالثاثيلاو ىسا.هلا نسرمتأو صاخالتادابعلاوتاعاطا |بناج ىتستتاسو”ىلاتاسو
 أرهىذلا الاذلعي بدألا ثالاو تاملكلا ذهل تلة نا (ىنعللا) تيسر سيلباز كرز ٠ تمد رموثخع ل تركوا دنادإو ىوتشم نكل ىدب سيل ىرايتخا
 زًارملاو بدالا لب ةكر أساو ةفارظت او ىأرلا نأ لمأك ل جرو نس تذهل رقع بحاس
 الب عرأشلا مالك ليغبالىذلا ىنعي مدن مةنكسملاو عرضتل او ةعاطل اوى ثعلاو سيلبا نم
 وهف هثايلسب سلبا نم قيام كلرغيملو مصاننلا مالكم ةفراعملاو ةدحابملا ف ع +

 ةئسحلاو ةءاطلاو غنا :ادنثسب ىذملاو هير ىلع ضرتعي نا :

 هيراكك بابوا تقرغدهرمك ه راصرددم(حابس5 ريزإو ىو
 قشيسيذ ارظلاوىأرلاو لمعلا ىأةيكرب زلاتنأ (ىسعملا)
 | ىأ و هيامال افحابلاو راصلا ىف حابسلاك لادلاوثصلا

 مدر و هناللا دارت ملاوةذارظلاب صال نكمالوةرطغك
 6-7-3243 نيكو رك نك اجرارتحابس رهو

 را( 4
 :ءلانامةموهرملارومالا عساثالةرظاو
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 قولو هع تا -وطملا وضح قارب كلذ لهجا(ىنلا] 6 كمال

 ىونثم فا ىكهقاءانةمنال هلاىهسحإ .لاودبحو كار ىلع نشعلا ةنمةس حالم نال هثراو

 اشيأ(ىنعلا) ي«شكريزسفتدادشرورفك ه شكمار تشكز رسنا ءكوج مها
 ةفارط نال ضرعن ال ىأ فاخ بصل انعم شكءاو نافنأهذكل ثم ة:غسلا نع ضرع ال

 لان) وحزن عمم تارو رف ه فنا تطما هتلبحو هتتاشروهأر و لةعو نادك سفن

 نك (الا) ءاذع (هللارمأ نمووبلا مساعالةءاملا نم) ىنهنب (ىنعصعب لب ىلاىرآس
 نياال- ىهتنا (نةرفلا نمتاكف جول اهني لاحو) ىلاعت لات موصءملاو هف هللا( مرو (

 لزنوب رشلا ضرأن تاومشلا»ام عسناذا نمل اءام نم معاعالن بدلا مهن ىلاندو هةر

 كاذو|هرب_فهثم مساعالا الا هثم صاغال» اضل اءاهس نم !هنتفو اين هلا الا مءاسا

 : اوزيفولاب هللا محرر مىأ (ىروحرلمالا) هر
 ديشمهوكرسر موكردك » ئوتم هضن
 1 ب داب فيكو عسسشم مكه سر ىلع علطا

 كلب اع”ماك الئاقددملاو باجأف انعم بكرا نأ يلاةنافوطلار هلا لف نيش لا لح الح وف

 (يسملا) هدشكى جوا تنم مهاد هك هرتز قاكا شتنمزاك ترجو ىو انك
 ةةلالج مم حوت ذم ن ءرذفيكر

 |ركشهكذوج »« اهنابريشئنمد است نوحإو ىم ىلاعت هسلم ةسئم عسب
 لوي قاعتهللانااملان>او رأى ءهتئمنركست الفيكر (ىعلا) جادت
 اروكسشر وذغ هاو هيلا نس و ركش نم ب ةيىأ نيم اعلا نع ابئف هلوك عم

 رو ىم تاسحالاالانا>الاءازج لهو ادخارواثثم «٠ دحر بهرارغىأ ىلا

 .!ةااراكمالاود حلا ولو رو رغم تنأ نءاب عت ثكأ(

 تار !املا ا

 لكشاك »رشم نابجالار“ اطعلا يدع هللا بن هدأ نمر

 نانوطلالبةنامنك تبل(ىنءلا) م ىتخودىثكوحويردعمطات « ىتخوما
 ىلع بصنب ىتحو هبا نوكن يح ة روجر ةفرعمو زج لقص 4 نكي ثيل ىأ ة> اي سلا

 ةاشاولطابلاهبجوتلا نءغرفو ةفاراظلاوربجلا كلر هديل ىأ اعمل مالسلا ءءلعح

 ىمتائب_ل ارحب نماجضو تا دايعلا ةئيغسىف لخدىأ ىلاهت هب امصر حي نما فو تاماطلاب

 اكسس



 (يعلا) « ىدز ردامر مكن نال ةظوح ات ٠» ىدبرهاجليدزا ل-ةطنرح شاك

 0 كابر _هاجلافطالا لثمت امن تبل
 يدوم ةئيغسف لخدي وهسأو هدمأل ذه ىلا هدأ برشيلافطالا

 0 لوزا ىدورل ىدإع هب قماكدوت مك ل لهنا » ىوتشم لالملا نم
 ةملاغ ناك هتبار باكل مل نهذفا ىلا تكي ةعسرل قوموا لع نكي هذيل

 لري ناب ةبناب رلا ةقرعملاو ىهلالا معلا ة[سمو رهظ ١ىأ اغلا ىو لع قولا نم

 ارو رغاانالوءاوهالا نانرطب :ءواممابن ها تالءدا شرب لمعي ودحر لاروضح ىف ةثحاأبملا
 هللادأبعنم نوكستل همي رطلا ةئيفسيف لغم اةفدنلا معلا نمهرمخال ىرهاللا معلا

 مباتعدرارتكاسا .؟ىوناج « بانكع 0 رج كررت

 .مهتلا نان ةردقالوئثال اورالا
 ةسردم او سرالاو بنكل اى مذوخأ» يتلا علاوة يدور علا ىم يان ىملالا ىسولا لع نال
 ةماهك لولاروسع ملا رهان لسانا ئأي ىتح كب رد ءاو ىلاعت هقلا لاق

 ا « تريك ناربكو دابنود كري 2 لات

 نك زئاغلا نيديمكيلعدرو هنالىوولاو بهعلا كثر رتوربكلا كاربت ئال ةفارآتلاو ل فعلا
 بلقلا لمح ريكلا نال ةدساةلاراكفالا نءاهمةسمكيذعو اهم اف نوكي تح هبا

 اذهلو محلا هيفا هدارلاسيلانه هبالاوانر ثم اذلادادعتسالاو ةرطقلا لادتها نم

 (يعلا) « تسر ناريحو لاو وك ى لبا و تسوتود كر عم وك ىملباو ى م لاق



 5 ةاطرشمللابوه ىذملا سيلا هلبالانكلا
 لئاملا بلا دارا لب رمأرلا سوك يق ايتام لهأ دتمووف هقحر ومس نم مسهل
 نمرهشيرل عطول ثيم ىمولالا نشل ةبدحالا تاذو بيغلاة ب وهناريحو لاووهىذلا

 هلبانكزا « ربت سد نانزنآدننا ىلما إل ىوام الث. ىلا عت هر بح هقارغتسا ةرثك

 ,-- قو ث نم نيد نيمطةىاللا هنو فلا كلت (ىدعلا) عير ف سوبر رو
 يسن ح نمو تالذا نهفكن م ننا لاش ساو مالسأا

 ارثنو ىفاذ_هناك ف يكف ىلاعت هرتدلمو رذنلامسالاو فب وتلا ىفالا نوكيالو مالبالا
 3 دلا وم مال ءاوهغراذنالا نعم كك ناءىمّناراذنالايذنلاو رذنلا ريذنلاو ىراذناىأ

 8 ذرمغو هنمرمخ نولو*: :ح نع نيربخش ىأر ذم
 :هردلا نك كيرقارزف» إف ىوم ءاوساعنيلفاغلا ىلا تدل ةسعنوهلولا
 ىلا هاهقاةبسعو قشعب ك شامل فم ذا (ىنعلا) تسرك تسي وسنازا ىراب المع «

 اعيجوأ فمع ىأ ةدْسح اود "سم ىب ىرا,لومعل ا عج أن هيف كابل نف ولذياو فرسماو
 وأ نموت اي ءلل فاكل اريسكي هك نمةبك يه تييوا هك هريدقت ت وكب ناسا لاذ نم
 7 1 ارريعشتزمولا مشن
 هداتسر فرست اهلفعإلل ىم هدابعا همك بفراللا- هت كبة نحل عيجوأ كملا
 كلاذاءرا_برأ ءالقلا ل عو (ىعملا) ملوك تود بءكوسنياءدنام » لوذع
 ءانولاو 2: 0 اًةزةرسوقللاتناس ولع هللا لءأل سرأ ىأ بناسملا

 ل1 قمحلا لو ةمبنامجلا اذه ىفاوعضرو هقاىوسام ديت نءاوغرذ
 ئدلاذئاذللا ل دركم+“ 0

 + رأ ةريطلاو

 ارارمسنيز
 كلم بهذداو 1
 قايرلارم .-!او ىههلالا علا نم

 امك .ءبهذ ناوي سلا اذهةلزام رهوذلا كنع ةريملا كالت نمو ةريسح
 :ءالال_ نوكباسأر هللا كليطعيف المو |-أر كاتم ةرع شلك نوكيىنامسإلا |
 .: لكس أر نوك- فالك الةم ُقزلا لّدعلا نمثل دب
 بناملا لاذ فو( يعلا) غاب .دديور زةءر غامددك « غامدرتركف هش روسنآ
 اص بناس لاذ تالركمفلاملأ كلر باأ 0 كاع امد ىلع



 موو

 "لك لعب راصص ىف تبنو بلاقلالامض ثكنا ىسهئاوىفااذ امان
 تاثير هظيت هرارمآودتئاتج عسيم ص لقعلا

 .اس نوكن ور

 نم ءارصملا بنامرهو ملاعلا لاذ ةلاسىلالصتو (ىلا) «ىررتلخ هوة
 موكل فرطلءارهلابناجملا بالا لاء فت ث ناىتسعبا يمر وةكن عمت هارعهأا
 ةقرعملاو معلا" ا«نايرىعع انهىوروةسب ..كلالا فرامل ابر كل دوجو لست نو تح

 'ىونشم هدوحوم لانه ءايشالا واموركو قراصت ىونعا الانعاافدال

 قي رطل ذه يفر (ىنلا) هي بنختوتدبشخت تزووالذاته بنرطو قاط نا ك كرت ءرنيردن 2
 رت ةعب رشلاوذغب رطااو نعل قرط ؛سلار ةرهشلاىأ بنرطلاو قاطلا رنا
 ادحو رثأك اردا عسب جو كلركفر كلذع
 الا ليل دل دارأ ورم لرهنالث نأ لرخإف

 أسف دادكر 0 ىو لاتاذهلو نا
 نركيسأرالب رهين ع لك ( ىنسالإ) يدوي مدزكش + نوح شم

 ىونثم بر _هلاةكرح لثم هنكربكنوكنوإلا هواها :نوكيريلدالب الرتب نملك يااليذ
 الانوكي (ىنل) يذلا ماجة
 ماسجالاح رج هتعتسو م بل! فصتير فيكم

 عقار, ليلدال, لامن هلا لولا فب هذو لفمر لع ىلع دما نماذ تسسص ا

 ىلاياو لهما تا .اللطو مهولا ىراصصىف ىمجر برةهل الم جوعأ ىشمو ل ضةساب رلاو
 ةةدشالو ةمح رمال, قلخلا ٌئييساسوبع ناكف لاعلا «>و رفع تأرطو ىمعأ ناكو ةهطلا

 قاخ هدوبن آش رسك ارك ١
 نان هدرهاوهساربرشا 0

 او برة علا

 260 حسون 26 ةومذللا اسخن نمو ريش نهر 3
 حالصااو لدعلا مدع ىذريىتسح .ىتسح حالا نونج ادي نمذخ (يغلا) م حال هو لدم دوش

 ءاطعاكاذاهنالااب رالةا_اررذل ؟نوكي نا علا معئالو ةزةربكسلاو بتل لهأ طمئالكأ



 يفانق حال هالاهل سونا س هلا دب نمحو رلاصاخ ىنعن ءو لاي ةرامتالا سمالا كون

 تسد« داب ىف شا ةهو ثه شحال سنوج لل 32 االفراحا حن ةرخآلاو اينالا ف

 الاودي طب رار ةع4نوكمالو جالسنونسملل نوكبامل (ىدعملا) هك زك دصدرآنرواروا
 اهنعمأتر تسع ازيوكت 0 قاةلاررمت ::اىفأب
 اسال موطعنال يقتل ب رطلانرلة«ةيالنيذلا بسانملا باص ةرب ايلا !ذك ةضاررلاب

 طس ولو) ىلاعت هللا لكل او لاما مناف موحالبو سانلا اواو

 ار روكسص ديرما اجو لابو لو هحكسن» تاو 0 و

 ةييبقو هسقن اميل ظبي ف نما ديفاجنالرا ع
 بيدهتولاع الا يأ محلا نمدارا نال ساناو 4نحأ هد نال دودو ء دعما
 ارروكد بو ىرنش» لأ ةدفتر ,خفأاو ربكلاو ةساب رقاذل 5ناك ن أن لاكنلا ثريا قالخالا
 روك ديد /اىلع لسالا ليات ماعت (ىعملا) يضرم تديىفتنداد « خرم نذر لع
 ب ربطلا مح انيس ءاكد نذااو لاا ملت هوكدب فذ ع

 تس دبار سك ان هدي 20 تست ننار مهتما غبت 9 ىرنشم لثا | ىقوهو لاا
 تنال اراو لسالا قدا هلا فأي إن "نيج بفيس !قاركسل ىنزلاءاطعا (ىعلا)
 1 نونا دب كف كلان لءالازباف 0 كك

 وأ سايل لدا نك سال (ىنملا) يناتسنرتمي فكزا
 فكر دين ماو ذخأب ىن_اشرفراصا ده
 اةىلاهت لاو ناهرعلاو لمعلاو نيدلا نم
 الاول« هون ضرفه_ةند-أ لك ةهءاخماذ# ضرف

 اميل ربك الاداهطا ىلارا



 نم بصنملا ةمقي الا كاذو (ىعملا) مي نالدرا دصدثك ك٠ 1 دئكيمبصلم غآوو كم
 هاجلاررشر ,. محبو هل ديىف-* عبار شال عسبس ةثأم هب ىتم لا وجل اررشلاوةهضفلا
 ههادع رثغبال برللا لهأ نمبصتا!بح اص ناك اذاامأو هاسمارهعو ريل دغبسنلاو
 دلاو بهذلا نداعك ن داهم سال ادرو ال سانا لظيالو هبصئمالو

 تجر خاروسزا شرامو تفاس تل 5 نوح تس
 .هئمواهاج ىأ 3 د_كاسلهحو ريف وقلب

 و دوشر م دزكو رامارعص هسجإ» ىو هب ويعر هلت ىأ 'اردهصلا له تلمجتساو رفعا
 ءارعصلا لج لدقف رعفلاءوأت تجرح اذاف (ىنسعملا) هي دوش م مكح ءاشرلا .هكسوحا
 اناطلس ل هاجلا نوكيا ىأ انأطا .ةمركسسهل امل هال نركيامل براةهلاوت ايلا
 سائل نس ار وفةلذفاورفذلا ىف بر ةموكمل ادحجرلاذان اروح اند الع ةموكسم اي أدبي دا

 : دار اشوف ىو المدعي
 نوكمنأ ىلع رطشلا:_هرعىفءاشل تيب قديبل اعف (

 ىو ىونثم نوكيا انك قمحالا يطع ى !ءاطعلاو اسوكسنمو ابوكعم همر د سام لك
 اج ٠ داتفىهارك تسدردنوح

 هدب أ ةلودلاولالاو ةس
 نأكل بصنملاو ةلودملا ىلا دخلا نم ل صو نشيل الاب اذن لارثب

 ةسغي رسطا ارثب ىلا ال هوم ربك الا هللا مذ ىوتشا ا ناك انو باذعلارم
 الاذ (ىعلا) يميدنكى زوسناه+وات ,ناج ٠ دنكىزووالةدناد مرو ىو
 العرب نمةفالدلالعفي وداشرالادصةي وي رطل الوب رطا الهزال حالاو لهامجلا
 مهتالضا ابيسنركي و مهي رط عطقي و قلخلاعمحج الان لا قارحا لعفت ةبفلا هنت

 ناففيسلا درشملا#اامعا ن يق بمرلا مه*أ طءاو مولعلا موهلعت نايءايرلا لهأ +



 حالصلا لاكو نيدلا اوزتعا منال ىو عمو ىروص*اي رلا لهأررشو ئروس هررشدو:لا
 تاك ىرابدا لوغارناو رف ه تفرك ىرسبنوجر مق ءارلغل ط ىم الثمين دالتف 7
 2 اورغذلا اعدام ةةب رطل اوءانثلاو رنا !ئدشم (ىنسعملا)

 نء دعب ىأراب دالا لوغ هءابنأ كل#

 ب ىئسدي دوج نا ةدوجإل ىو
 كنا ل ماجاب رمقلا ثنأ ىرت فيك

 ىرتفيكمض ىلاعت هللا تالق نءلحتا ارهظم نكست ملىأءاملا فر .ةلارتلا بأ لمعة
 اناا ىرتشم ةعاسلا طارشأوبشلا نمو ىلاعنهفاتاياهتل ل هر هل نوكستو لرمغا
 ءاسؤراوراصؤملا ىملا) ل ردم دي ثك اهريسنالقاع ٠ د2: -دشرورسم

 ىندعي فوصل !نم ةفرأن اىأ ملك-! 1 مهسأر او عسر ذحلاو فوم !نم*الثءلا ناىلاسخلاو
 معلا باب رأ قب وداشراللاورّدسن همي رطل لاوبح أ ىل نوصن [:لا ولا حلا نوبا كسلا
 ارينا ىنعلا اذهىل_ءدهشي واو رت: ميارتسنو ةرهث نمر'اب رغ ةرولالا راعملاو
 تدغد لمزتملا لس ار ىلا نا الخلا فلان (لقرم امثأ راف: تاس اذه #ب :لترملا اهب!
 اا ىارلاؤءانلا

 ارىنلمضدارخ هل ىونشم لاق انالومواند
 نديسأرق بسلا اذه نءو (ينمملا) ي برهلاوبىاياكزا 5 نورب# « بنسنيزا
 ةرمولادهمبرولاابأ ب الئاةرتزملا ايي لات للام أبولو هبلع هللا ىلس ىلا ىلع لي ربج
 ارذح برهو لكلاب فات ن ماي ىدبحاي عب هجراخ ىلا هيف فقل :] ماكسلا نم لاق ىندمب
 تنادكزس تسهسجن اهجاك « شوبمو رو ملكر دنا شكمرسإإل ىوشم ءايرلا لهأ ن
 +ماعلانإل كلوجو طتالو ملكلا فكسار بصملال (ىنملا) يشوه

 للملا هلا هتامأ نم فالف :
 1 (ىنعلا) ميىعشعش حو وسعت ىرادوت

 ولا ىلا ةعشعشل ا ةفاضاف ىف ثهكلارو لاب هولما!ىسولا عمت



 وا

 ىف

 را

 ضب رم ىف نب :لاا ةدلو لبذل ةلظ مضرمل لبالاب ماسةي عملا نا ةيهيديلاررمالا نم ىأ ماقيل ىفدوكب فن عدلا ةزبلا تم عمم مامهإ كالا
 لاعتما كرم اللا ىلا برم لالجلارازأ ةبلغ ىف مقدراولا ةدورجتا دجو دسنع سنا اسكت

 [يثملا) ةنراعملا دارأر أملا نع (ماثي)
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 ابا ىلايا قمة ىديحايو (ىعملا] يا ةطصم

 رشم لوم اورفكلا نانوط نمعرمتلا

 !حو روح مه « يف رتىتشكرهشرمن |
 اامهددموةنيذ سلك ثوغو ثاولا |]

 ىيكر فسو ىو راهن ل عشتالهفاحور وسعر دم اضيأتنأر ةعرم كرارسأر حب دسنع
 ايم سانلا نصربتكل نك لبا درحترادرخ لولسلاو ربا زمفتالىأ ةيرد_هلل الاد |

 بآل هيذتو عصا (يىنعلا) هيما ةردا دوب بشروا عمم ه مامهىأ  ىهعتتك ليألا

 ناو ردصل قف نمل امحخلا .ملطب تاىفا لالا ا لاذ ىف ةساخه سيلا ةياكلا
 لالا نا ل_ءار هينلثوأ هنسنالي اف حرملال الكل ثلحراوج ىعو لالا البل

 تيت الي

 اة رملاءابلارسكم (ى) بت سابنرا

 ثم بنرالاريسأ عب

 قطن ننال ق رغما نمهلاعلا اذهل و ذبحلارحيوهورملا اذه ىف
 ةئيفسكلئءأ صلخ تنأ نائرطلا نم - يما ازد كن دان حوابتالا

 ميبحابو (ىعملا) راجت نأ
 ريض فولاةالاو ىف دال 1للار ارسأ ىلع هعالم الالا رضيرضحلا ناك امو يقتسس ملا ىإ ىلع مسهلدتو مهنو أعت ىوهلا مول البل ارتج ىف



 (5ملا]

 باعلي ريجب مد نم نوكست هنركسل هتينآسور ةباغلالا ىب.وعان ديس درحت ةرثكناكامو
 هرالمالا هلع للا ةاذنهلو ءانمسلا ىلا ج رعارخ او

 :اممارىرك ا هنا فنا مهشوح يح

 انه ايم نيطلار اوءاملا نب مذآوأب ا
 مآ لعق ىكةول لات قو سبل (ىنعلا) يي ىامهوتر ناتدركنوج ىدهىا وه ىكعبج
 لثمتنأو ىلاو ىد هلا ىبيحاءنأن ادشب . م نكر عملا ىلا *ىج نعم
 دراذكتارربس ه ناورمبش دس فر رب ردبإو ىرشم لال لا نواعم كيلفأمهلا
 هزم بيس ةريسس عدلا لفل ارد لصرئاسل ارد بلا (ىئسعلا) يي داكسلئازا
 /نورظن لغسلا نم ةرمقلا ل با ىل ب الكلا ةداءوردب ثنأ كل ذك هةكرح كرثيالو بالكللا
 م زتردصىوسدنرادى ناب هرنردب ب ناكسنو> مهنانعاطوو ىوشم نوصيمتو ردجا
 ءاذردي اارقتسم ف نونك !دااشب ا ذكىببحابو (ىعلا)
 قونأ !اًواهردصلا,دارأو لداشرا كرمالفاتو م نوكسمي بالكل لم ءئلنرا دم بناجا
 سءاض تاجرملاو رفاو ٠ هيك ردبلاو وشئْرشَحْلا اره_ثلاةنملات هنأ ولع
 4 بئغي سمج اهي أ« نيكس م لولا مالو ىرمم نمو © هيف

 رافكسلا مهو بالكلا ء ذه( ىلا وْ -رتائووهمةلسزا «اوت هذا مازن ركن اكس
 00 0 درع اوهو ىلا عت هنا مآ نه رمص

 نعطإ نأ مب وأ منحى وكلا حر دب ىلء بالكلاك
 نأ نم ب بم(يملا) ماروك كا هدركي خذو ٠ اررر رانش
 أ :ضرلا بايزأ عيما ل ثنأ ن مانىنءي ديلان« ىمعالا اسم عشنال مسالا بس
 ىمعلا ءاضرا مغ رفتال رع: صراف تحل !ضارعا لحال ١ ,ءو لياد ىمعالتنأ
 (ينلا] ملا ازادبابرجاو باوثدسو هارب ىمادنأة تنكر نوف ىو ءرمتالوا
 أرجح آو باوث ةث امى عن هللا نمدح هثدب بنام نت - لا ىنب رطلل ىمعالا دئاقزث اغلا تنأامأ
 نملك (قنعلا) «دشردباوهدبز مآ تشك ه دشك ار ىروكماك ل جوا كره ىونشم

 شكيب قىوتم ةيادهرادشر قايد اررشغمراسةوطخ نيدب رأ ىعأ دوب وبدأ
 نئاسقلاثن تنك اذات(ىنلا) 4 راطةرداراطئاراروك قو « رارقفناهج

 ىمعلا عيطقو برس ةرارقالىذلىناةلاملاعلا اذسه نم بحماة فب ثلا ثيدحلا اذهل
 ارئامزرخآ متام و داود درينيا ىداهرك ف ىرتثم مهةلام ىلع مولدوراطقاراطت

 رخآ عال رورس تنأو قلما عمبمملىدا 0

 نامزلا



 اانا ىلءنامزلارخآ نذر مومهر مومت فاد تن ىأ نامزلا

 : (ىنمللا) ينيميانارتك_ثيدنا لابخنبا و نيقثلاماماىانكناو رنيهإ» ىوثم
 || كشر قلما نع نط نم لسو أى اذه مهل اخو مه هك ثلسو بهذأ نيغتملا مامااب

 أ فراعلا باص نادل بارأ ههوديةيلاو قيفة

 أ 6 دك لددرادرتركتردكر 40 وتم نيذيلا مملصرأ نيمتملا ماما 0

 نوم كلر كمملا فوه نملك (ىهملا) هوساشت عن ِ
 يتسم 0 فاد لاقارورسم ذا تنأوهقثع

 اردو 0 قائدي زهس 7
 أ هللا مهي زاد نيح

 ركشوا ٠ مناع دوك شا دوكرسبإل
 !م مهترب بو معرصب ىبع أ ىأ اروع مهررع
 كسل اوس موطءاو عفانركس هرطم ىذلا 'لاذنا

 دوز ىلع امفاناركس ةلاحلاهذ
 لاكمال .ازهلا ىف ممعضأابا انماويهذ

 اميهوالكت أانيدغ البلف هر ةممالا وأ نييذكملاو فرذوالبج

 يتلا هب دنت غرمان ركمزا اهركمو زااولة م ىع اهات

 ةردقلا يطع ىأ ىركمن ءركملا عاوبأ اواعتو هاو د->ووىرؤكن م مهلو ءاواعشأ

 || (يقجالا) ينام تالبةهرتكا شيب ناك رثناقجالادوخ تحل ىم فّرصتلاو

 52 (ينلا) هموراطةس رعلاب وماكرش ةب ب ورعشلا نمدوسا تح نكات

 ثنأ نما نركبأ 29 0 املا لاذو 0
 قردقررءرمماقرافكلارب بر ةلبح حابصءاذك رسرصلا ب رماد تحابصلا تاب ئالاكف

 ]م (ىعلا) «الاغزدب ودرب هدم نارازهأ ٠ لانمهسرو ب تو دردزي خو ىم ئئال ا
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 يا ل اذاف ةرمسح ةمايقلا ىلا بولغلا ينل قب الثل# ءايف

 مما اذهل ىثيحجتا الكب ا الا تحت دولا ول تيه مالا .كادياع

 نيزا هدزشتعرلا :اسكا 0 هيفثيتأ ىذلا ىريةمايغل

 نايزلاوادممهمدحأو لك * ةطساوو قو فلام مكي طر اء فلا 9
 مم ص داطاسو ا لالا رجس هت
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 ع ذا املا ةهتم نكي ناوأ تكلا لَ

 .ة- رهل !ءايلا عنف سد نا ىلع توكسلا ىمحالا با .اوجالا با نأ نكم الو يكب ال تونغلاو
 انابدوبنو> .٠ باوجديا توك سنامآزإ9 ىء ىفكي ه+ وأرياكل ثنالاما

 ءامدلابوكيأ لح وراي ايار تركسلاىأي نمل" اهعنمنال (ينعلا) هبا
 ا .أمده نم كلاس يأ يأ تنأو با هتسهريغ

 تح توكسملاو ةيهلالا قالعمالا

 مد شءاكيامتخم از ارو رالبأ 0 ردم او ىع هم لا اخ ملا
 | ىعي راذتعا 0س تنوالب راصانتنمراهلا نكما ردببلا تلو رامفيحاب -



 انرمنامز نكلانلا دعم تر 3 يدلك أم لا
 (ىنعلا) م ماودرعور داى تت ٠ مالكن باى خارفو تسكن: تنوإط ىم ىضموإ

 ىلع ر معلا ةشماودو نايبلاوحرملا مزاللاف ةدوحوممالكلا اذهةعسور
 2 :ةمرمغ هلع مالكلا ناله تايبلاو حرشلللاسحيالو ناكما الذي

 كت ىاهرك ني رمتاىزا 00 ام نا
 ةقيدضل ايت فارغح ىلا 0
 مح اهوك نأ ىلع بار طشالاو

 مييلتالا لاير ةلالا نرد رالالاوشمل ذل اوله املا ثأر ناعنكر سيلا
 اوه مةورطاخو كنت تةوط ى+

 راعو لادا نكح اخخت نكرة فلا تؤالو أل تدهاج(
 | تعي تقولا نم مالغاب ة.: سمةئام قيضأ ماوعلا

 قمحا باو نوف ىم فراعملا مجمل نور باب رأرطان نوركعي
 توكل حالا باوج أ كى نوح نكمردىرارد سن ه ىشماشد مت
 ةيسرافلا ابا عض سبب دلك | 3[ دحجج 0 ماكلاف بعدا ”ىالف اذكرمالا ناك اذا
 ئد"ىال ىتعلا نو كسر ري كندا شال أعم سد تناك اذاو صج هذلا«اف نه
 ىرتثم نكلاذك ةدمافاتناكرأو ماوعلاثحابتوالوطر داب .زمالكلا بست

 ةحرلا لاكنم (يهلا) م متوتارابارهروشرهدهد ع ٠ مرك ج وموت حرلام زاط
 ريفو ةرملاراصتالا عمم ل سي ةءوطرو ارطمةمحلامضرأ لكل ىطعي مركسا ارحبج ومو
 تح ناورحورشب ضرأ لكىطمي كاذك ةكلاملا ىضارالا ىلا لبيت كلو دلا نمةرغملا
 هللالا : ةاصعلا عيج مي ىتحقبحالاو ,لأعلاو' عت لاريغو دعت ل1 لات رك جام عب

 ىتمأ نمرثكلا لهل ينماذش مال اون السلا هيله أو اعبج
 نباح رثثوكس قمجحالا باوج اك نط“ نباررسغءباودج باول :كناانام رد
 دومه دك ءو رز ةدوهر باوج باوملا كرت ناس ىلا جديا ى هتفك هصقنيردودره
 ىتأي سني مالكا ناله حرمشو باوملا كرنوهو تو كسسص لا نجحالا با او مالكم

 م« ةزتوهتودوب ل قمه درم « ةدشاروا دربوهاشدولإو ىم ىهو ةما
 هنروشو اتيم 4 هعناك كول #ملا كاذو لول لو ناطلس م املا نامزلا فتاك (ىنلا)
 شتءزاخ ىاهدرخإ9 ىوتثم ةيوبنالا تاوهشلاف كسمنم هلر_ةءالوأ ةايخلاىف



 (4ل
 ,نآك (ىنسعملا) ب شادي وكس ىديلاكسدب و تشان
 .ةلاركسةل او ةمزتالل اربغ :ءدخا ىف يصبو ةءزااللا ةذب رمش ١
 عافك ا 0س

 ةقيكملا ناطالا ةمدخ

 ,ءرللا بر اكدر
 ارتخد طخ نمورحبأ صوصخلا اذهنم
 ارح نوج هترزخوا صرحو دوب مكوا
 زر ىارا.لادئازهعمطو هسرحو اسنان

 زود ع عوج راو رذلا هقئاللا

 لقعأ ١ ىرشم طخ هما ىل_ءاوب رشاو
 هلقع ناك لول ملاذا ذو( ىهلإ) نو هر

 ناكسسو انورح هتهاغ
 ةيوئءملاوةي نوصلا هقازإ زأ

 اوريغي تح موةيامريغيالهفل
 م فام ىتشكدوخ مرج ىديدبان « فاوط دوخ درك در[ كال

 ىف ىت-رهلاهفأ س تو هسا عجز زن ىأ هسن:لوحناطال لا ةتولالرل الثا ذو( لا
 هلا ارز ابوه مز

 كندي زال غركش
 ربان ودره و ىرخرا دنت

 | لءةنو ديرب ورح هذ 0 كا 1
 لاح سهتنإلا ذا قزرلا ةلغبىلذ 'نماذكى نهي سأرلا ىلع :طوب رم هماجر نم لكنوكتقهلاح

 عمم ىرسر نو كس: لع ب ضغلا دا ديالو لج - قفا نم لكس ثب لم فرن
 دو »ب ثا سنمدطم كندي ركسإ» ىونثم بشغل ارهالبلا

 لا رلوةيل لا اذهراملاىرياط (ىدعلا) تس سخن عفزو دك نادم
 هلعفق نم سيما لاذ نيملا ايرلا نيذسه نام -نالو مالك لعت الوم اساب تن فاكى د>اوا
 اماما ةيتخفشم) تن مران هجر لل دول ل جرار مان لؤالا اح لعب راغال

 تينا لامها قرا لاك رنيم ق سدتاب دز هتئاوبسدلغ
 هامور ١



 ((هكلا
 20 لاف اذهلو |هتوفدعسو ثمل ةب:رل لصر تاعاطلاو يشعلا قثدثتاب هةناحور
 لقعلا مف بكور ةك اللا قلخ ىلاستقانادك سو هسيلع هلام قاسمي دح نبا

 هلم بلع 0 03

 زاك ظروتاودو ىرلاوداملا لغم نكت اللاب كر وتعب حلا اخ هللاناوهو ثيدحلا اذه

 كلذ نماهف لعجامو مالا قلخر انو يؤيام نولعفب 20

 تاجرا و راو ةئامورلا دال
 دمك ثيدحردإلا 5 لاتاذولو اجا حما نهر تارف بذعا ذهني رصلا عم عنا

 ديلا يناش رشلا ثيدملا ىفيفأ(ىعلا )عري رخك ةوكةسارإلاءقلخ م :نادزي

 دئادنواتستشرفوا ه 0 ثلج ىوتثم عاوبأ ثالث قللت اناخ
 ىأ را معي الو كنا رهو دو او رمل زقعلامتلج فسو عز (ىنلا) عرض زج
 ادق دمزا هديززاطمروب ٠ اوهو صرح شرصسردلات سن ىوشم ةءاطلا
 سفنلاو ةيمذملا قالخالا نمراعوهلب ىوهو صر /لإا تادف رسيلا ل

 فاس قلطمروبشل/او ىرصت هل اوفا :
 هم ىمشنا د هورك نك رى راقتل نإ عت هلل ةبحم ىف م

 لشساضنأ لعلاو لفماا نءلاترتغاعبوتو(ىحلا) مى جرر» لعزا ناوب وج مه

 | زاو دةةماع تر امرا » .كايعو لي طضاكِ جد ئَصَيَوأ » ىوتشم فاعلا نم نيمسناويلا
 ةداعلاوةوامشلا نا  لفاغر فلعل ريغ لب طسالا ىف ىريالتاورمحلا نال (ىنعلا) «فر |

 9٠ رش ردازدآتسهموسنا» ىرثم هداعمو هت دسيم نم رمال فر .كلاو رعلاو

 كاملا نم هةسنرشن و مدكن 'تلاثلاعونلا اذهو(ىدعملا) هي رش شجن
 و دوب ى_ةسلر مدر خرخ ينط ىوتلم 1.اويماو ةيكسللا نءاكسم تاكد راح هم سنو
 لك ذل ابلاط للا ىلا الئاممثرر اح سن ف صف نوكيف م يدري ىف ةعليامركي دييغ
 نيمو دتا لك ىلتملاو يللا سف نافراسملا هبا .هرثك ]لب ةبروينللا اوهالاو برعشلاو
 هسأر سك !تارهتشملا فار ,ةتغلا اذك لهل ىلاهسأر لرب ىيرلا

 ةيكللا ةبترملل_ءاو ةرحآلا لاوحأو :دابعلار ةعاطلاب ديةمىأ معلا لقملا ىلا بوستم

 (ىنملا) ب باذمردفلاهعرداب رش ناو « بارحو ندا هدوسموقودتآ ف ىوتشم
 ةكلالملا نال بارسأ 1 اوةمءاخف انما [تاناو او ةكئاللا ام هو ناءون11كناذو
 ناسنالاعويوهو رشا اذهوتاوهشلاو فاعلا ة0تاناوبه او تاءاطلا ىل_هترشث



 فلفل

 بناه هيص-الةعلاباذ_هلاىفةوهشلاو لمعلاو ةسئاوبحلاو ةيكللملا امهر يمل انخلا عم

 تءسفنامقماز م هرش نبوإط ىوش ةوهتلاوؤ هلا بناجل ءيصتق ةروثلاوةيكسللا
 نامتمالانءاضيأرشلا ءالؤهر (ىنمملا) يدندشتماءودئاكش صدك ٠ دش

 ب نكسحلةرو ملا فني-ماشتمناسنالا لك فاؤفاكو لو ماسخأ ةئال-”او-ةنا
 كلمابى ميمو ههه « تسد_ثقلطم قرغ:سءهرك كيلي ىو عازنأ ةثالثار راصونعلا
 أ كفنيالاةرفتسم املطم ءتبو هللا د راسعوت (ىندعلا) «تسدشزحلم
 قالخالا نمىرعو ةيحصسملا ةبترا لسوىأ قتلا مالا هيلع ىسي«لثم تاعاطلا
 مثخزاهتسر م لسيئرمج ىدعمثليل مدكش ةنإو ىم ىلا عتهللا ىو -امال رئوةي رشبلا
 علا ىف كلا اناسنا هتروسو ءتفتعونلا اذ هتاكولو (ىسعملا) ليتر لاقراوهو
 لسور ةيلقتلا ولعلا نماجن ىأ ليملاو لاعلاو ىوولاو بضغل انما ل بئاربج ةريسلاو
 دوخوا ىدازاابي وك ه داوجودهز زر«:رششاي رزاإلل ىو ةدهاشملاونابعلا ىلا
 .داوملاو دهزلاو ةضايرلا نم صاخنو (ىنسعلا) دارت
 تاكو ىدكنم داون كف ٠ع وبا تاذ حف ة-فئاطلا كلت ناك كاااك ءاذسغ هلة دابعلاو
 لب كاللكم وفد اوماو دحرلاو ة ذاب رلا قا ثه موفق تسب راوحل الا بوللا باب زأ
 اوماكت سانلا داشرا لجال هب رشنلا ةبترملاو همي اف فاكر إيه نم هلام رك ذام نول فب
 قط« نارخاب ركيد مقل ىوتثم كالسلا مهعاتيل: دايز عمضاهلاودهزلاوةشاي رلاشلت
 بولغم راسي ابى لمرخ ع وو (ىنلا) يدندش ا طم توعتو ض# مخ دناسشإ

 ةهبقلا فا سوالا ىف اميرغو ةوهشلا ىف اما طم بص غر د3 كلم ل تراس تح :وهشلا

 (ىنءللا] هي تفز فسو نآو هنا آدوب .ةرودوبنأ ثباودىلي ربج فصول ىولشم
 تيرا كل اذ نالءرام ةئيدرلا ف اسوالا ةبلغب ترسج ةيكدلملاو ةيليئاربملا فاسوأ هيف

 هو ىضنلاب ميظعو مج فسولا الا ذواي
 ,نمج راش في رسشر فيطل هال ةيكتلملا فو
 رغب لب ياو مظعلا ءهسيالقيضلا تيبلاكى هلا ةيكلملا فاسوالا ىلا لس هبال:ةبدرلا
 نكسلو قاسم-الو ىغرأ ىد -دام موهغم ىل-* عساو هبلق ةيكلملا ف سوبا نكل ثم

 ةبححلاو لما هدوجو ف ىرس هبلةي ىسهلالاروتلا

 ذعاطلا ثرايتح هفارغت

 ترفتسا اذان نمؤملا ىدسبم بلت ىنعسو
 دونا ىف وك صاشد دركءدرمال ىو روجُملا نمنال ةيدبأةايحهدو>و قلو رئت
 ثيلاو انيمنوكي و رال,ناكذاصخُدلا (ىنعملا) يدوشنآىبوا ناجنوج وشرخ
 ىف:تاملا راج نوكي و ترملا مكه ىف ناكئكلملا فسولا هدم ب.هذاذاىتعيئشهتهر دمبال

 نوكيالرابتءالا نال ىنامحرلا سئل اوف اضالا حو رلاوكتاملا فصولا نه ةديعتهسحو را



 « تسب تاه دراد: ناك ىناجهكسنازإإل ىو ةبكلملا ةيئرمل ام راشلا نآلنوكيي دلل
 ىأ «-فالىهيتلاحورلا كتنال (ىبعملا) م تسا تنكسم ىفوسو تسفح /
 اذهوقح مالكا اذه ىسهلالا بان+لا "فدو يل ينعم تس ام افسولا

 ناجرثنوزف !اويحزدا ل ىو ةغيقسلل ل ساولاو دب رطلا بحاس قوصلا لات مالكلا
 نيرثك أ هور حلاعب ىدآ ذك (ىعملا) هدد 2 00

 با ىندهي رخآ تاوبح نم كلذرسهظبالبابلا اذ فهمهنو همم مادا

 (( ارىثكر زىامماجإ» ىوتشم ىناطانريغ ناوي نمروظتال لح همر واتت باقلا ثيم

 | بهذا ة يوما 1 دي هركم ضع: نمو (ىنعلا) 0

 نادجويبمردغب وج رذع و ةببرفعثاث هرهظي وناورالا ا: ىمدآلا اذ_هناكولو

 مله ىأ ع راه درخ لو .ىوتشم ليلا ناه لم 2-4« فرصب و رصأ رعت نم ىراردملا
 |موضفلا لع عمةسدنهلا لع ئاةدراك لعب و (ينماا) # «ةلفو با لهو ءوغاب و« هسدته

 ءايلابانلا :-لىفو اسندلا ليست ليل الابعلا عب لهي لب فلفل اوبطلا معو

 لعوأ موهخل ا لع قئاقدو أ ة-دنهلا مليئا درلجيىأابيدرتلا ةادأ ةيعقلا

 لاوحالا هذه لثم و هاا دمادذق-الالاهِةراَس قرا لفعلا نالء-وررجلاعباب

 ..ةدنيم اناء دك طعون اولا ىف نركمألا لّعلا اذ

 .«هل قب رطال اين ف هليمو هقاعت لح صضخلا لاذ نال (ىنسعلا) شنت م

 ازا ةيمرلا ولعلاو عئانسلاوأ ينل هلي ط صا ناويماو عبطلا ىفاويح هنالعد ا-1!كلفلا

 ةءاثمب رهىذلا هندبللعصا هدورجلاميناوملاناتالاواعرمسعتايتدلانال ليطما

 ىو لافقراشأ اذ واو ارح ىلع سانا !صرحأ مم دضاو ىلا.هتدنا لاقالبط سا ماعنالا

 مرلعلا ذه عيبجو (ىنعلا) يتسرتشاوواك دويداست دك «تسرخاى اشيل ههنا

 عئانملاب واينففاليطسالادارأف داع :لمجلاورمإلادوحو الربط ءالاءانب ل/ءنوتةلاو

 ةءرطلا فاويح ناسنالا ناللاهملاو رمبلاياندلا ماظن ل بطلارا .امااوةسد-:هلاو

عءواسءئ لا ماظنو فرماو ئاتصلان اف ماظنلا بيسو دوحولا داع
 .ندبلا شا

 «بااينالاةةيمحلا فو اينالاتير كنق حلا الو ىوف ىلع هحو رجلاءراهاو

 !يرامعلمهنراعمنوفرصباهل نيرا اطلا سأنلا نم ىنادالا ل_هملاو

 ءارع# ىو مهلوةهىلع متاووشةءلغ نمالا لالا اذه مهل ناكابو فراعملا



 الجال( ىنعلا) ب زو ..رذاصك نيا درك ن كمه زو ردتح ناويحا
 ا ورخألا فرادملاو ب ويندلا مولع اول هجمت احلا هذ_هرئالم امانأ ةءببطلا

 لاعإل وثم نأ ولعل لسا باسأ نضارة داصك هدعجو نحالاوم عكا
 لزاثملعو قا قيرط ملع(ىملا) 6 شل دايارن كدا دل :بحا: نشازنم لعو قحءارأ
 ىهيتلااينا نظنالو «حورو «.لذ هلبعي وا بلل بح اس اع ب راعلا الذل -ارصو

 هاد يي دابق 0 نلخو سلا عش

 0 0 0 را .نادحأوا
 بيك ثوهو فيلا بيك رتل اذه داوبملا لل اعتز خا راف( ىلا ]هيقيلا شئاداب
 ةروص ىف ناك امل نكس ناو ا عسبط ىف ناك لو اسيئأواميلأ موةلار لعلاعم هةموتا تالا
 ةل ؟بسكلاب لدحر قزملا العلا هاطع أ ىلاعت هللا نوكسل مشا ملا نم فاعل ناك نا نال
 كاز « ار موقت آدركم امنالاكب اج ىم لقا ذهلو ةئزا مولعلاو عت هلعتب ايندلل
 هللا لاق مامنالاك ةعيبطلا ىفانا موذلا كلاذ مساهل لعح(ىدملا )بار 1 :ةيوك تنس
 (لمأ مهلب) عابقسالاو رصبلاو قفل ا مدعو (مئاهنإلاك كلثاوا) فارع ,ءالاةرو-قىلاعتا
 سونا ةدئاعيرانل ا ىلع نومدغي ءالؤهو هيام نسور غو اهعذانم باطت (حال ماعنالا نم
 ةفرعأل نيذه :اؤناكم ناو بلاعلاو 2 لات اضل نكي هالن لا مخ لاةديلالج

 لا اوءابفىرولا عابتاوإب اوك ابدل لسأت بلطااو

 ا 0 لاو ةلففلاموتلا دارأو ةعيبطلا

 جورلانال(يعملا) م موقديدادسكمتمىاهمح ىو مويرمغدرا دن ىلاوبح حورإل ىم لاق
 اذانم اين سانلا ىوف ىلع متادلا مونلا ىف ىوذ فل هااوةلمغلاو موتل ارب ملال فايا

 | رطل ف لاتاذولو ماو ذلتساو تاعاطل او ديغتل ةيوون هلارومالا نمار ,
 مهى م اهرألاو تالابلنا نمووأر يذلا يا :كعنم اسا>نوكسمي وهلا نكسا ىفاثلا
 ثولل اول سواذا تح م_ةرورفةدايزل سكم مها ةعنا ن وكل ىنث اذا س تسمم ةلذذلا

 اركرادتىرايتخالاتولاباووتنا اذا نكملو ءانالا اذه م ,عةس.الواو نتا ىرارطخالا
 : تاوخ حولزادوخ سح ساكنا مدنا فار موي دا هظفي ىو لاقاذماو مهتانام
 هدوجو حولى أ حالا نم سما ساكمنا ار قو ىفاوبحلا مونلا بعد عيل تنأ امل (ىندملا)
 دوجومالتا ل هو ةلةسفلا نمئربىأ بلع عماط | 4اس نم بالا ملاع ىف هر ىذلا ىتسعيا



 اد 20 دوو رارن 5با .اوخ هكن ؟سحوج م 2 ىوتثم ىلا عن هللاالا يلا ىف
 0 اسال هسح لسمو وتلا هقطخ ىذا كاذو (ىنعلا) جدرغتيكع
 ناب ةعببل ١ ساكمن !هلروط أ هساكعلا 4
 يي 0 ذا لاي امون ىف ه؟رىذملا نالعيالو ةلشغلا ونيف
 قارب .ناسنالا مرجال/(ىعملا) هك ابحاالوكوا كرثو ينئاسزادورنا حالو
 نيذلاةروسىف ىلاعت هنا لاق نيلفآلا بح الفالكرث[بافاسلا نمرذ دركي ةمريطلا
 « (مي وأن ب>اىل اس
 مث ة.ةوكلملا نئاةزلاوةدلو ربجلا
 اف يهار انيس قح ىف ماعنالا روس ىل ىلاعث هللا لاقو
 : باصسرط.أ ءةيئاسوررون ىلف ةيرعشبلا
 ىلا (ابكركعأ ار) دشر :راارونا زب ذلادا دمتسالا »انف نم يللا هبلة ثركذم ف ةمدولا
 دع اينو اديهن كك ذااعل اط هتنامورء امس قفأ نم بكوكآا ةروس ل دشرلارزنى أر
 بوكو /ر دب توكللملأ ىلا باقل زوز اننا ةيسانلةيبكوكلاةروصا!ةو-ك دس !هئاشب
 ناسك مفر سلارظوواظلا ءادشرلارؤرسلادهاتفأ
 ا ركدلارون تن ف ثركف ءاوملا

 95 0 هس( 0
 إب علاطناليادا نه ىلع تدرأ نار حو دءابن

 (ضرم مع ولف ف نيذفاامأو )ذم ونا ةروسرخاوأ ىف ةبآآلا «ذ هرب
 لرب دلج ىهتنا اي هرغكما رهرثكلاارثك (مهجر لا امجر متدازنؤداقنها فمش
 (ايبنكهءىدع) < .هرغكسل نذنا نع( اريك لثلاا دعبىأ(< ,لضب)ةرمبلاةروس ل ىل اعنا

 ذو ليدبتدا دهسا هكدئارإل ىم نيلالج وتاب موهعدصتا
 (ىامتهثلااطصا عم ةعببطلاىناويحلاذو ( ,ي»لا) 6 درك توفارن رو

 ليدبت وفم ىفاوبحلا حورلا ىف نالاةناويحلا ةعيبطب ىضلاو سةنلا ىو ماهام أل ةبن
 ةؤئوادا دعت_ءالةملاوقالمخالا



 انقل

 نمصالغللدا دءت4 كيرلا 1 ناورملادعب (ىنملا) «ثلشو ر وجب رذارا راع ٠

 | نوروذ عمم اجلا ةرههلا ةبترللا ىف هتاعبلر هال ذع هيف ىولعلااملاعال لو سوال ةباءاقو ةيناوبحلا
 ناك دشدادعتارجو إل ىع ةيلب اتلاورذعلا لىلاعت هللاءاطعال روذعمرمغتاسنالاو

 ةعبرطلايفاورح ناسئالا رم بهذا (ىدلا يت رخزخ»درو وكيلا ذغره تسريهر
 ءاذف لك ةفيبطلا ىفاورح ناسنالا كاد تاداعسلا بنا ليلدو هىذلادادعت_ءالارؤ
  نوكتا ذه ىعفررسشلاو اوةقامملا 4 بارا عض هنافابوّه ءوأ برو سناك ن اهلك أب

 شيلفع ىوهتكسودر ثنورفا تآدروخردالب رك ا ىع الئم ب[ هذلا ىهو تفز ىتءميدشأ
 درو نهذلا ودب رئاعودو ردالبلك أ ناةعيبطا !يناويح ناسنالا ( (ىندللا) دو نونا

 ةدايزنعردالس ظفاب ىنكس نوئماوة كسلا هلدب زب ول علا ىفرئؤيانويفأ نوكبل معلا ىف
 فقل نذ بلقلأ ضارمأ اهيدارأ و مالا ةبلغ ن عشت ةنكلااو ءاهذ نع نويفأب ولقعلا
 ىوولارذروشل اوادادعت-اوالاكهدب زي زةعلار وب ةعبب نا فاو تالا اذك ةلامجلاو

 ىلا ارم متدازخ ضرع ممولة ىف نذلااءأو ىف اعنا
 ناكراقذام ابيب ثلا لا فداس نآن اريثكهب دج واريثكهيلضي ىلامعت وق نمو معدجر أ

 لب نامل ىونشم لاةدع2تريغو دعتسم نمي ناينالاناك انو كاهالاواعتان

 /افالا نمرخآمسن(ىعملا) مدارات نازح من و داهرالارك ىمت
 رنا فالاا نه ىلعن قلغمدا هر[ ةفهتوتاويحمغسأ مسقلا الا ود اهلا
 بناسغتااءاوق بولغءوفاكم منو لا نضيمخرمَللا نمفرعشأ لءاكن مؤ

 كلج ردبشو زو داو ىم قساشلا نإ ا .؟هنولاح ققاشم مو: دهاجلا ىف قاف

 ناويح هفصأ ىذفلا م ..غلا لاذو (ىنعاا )6 شلزلاب شرخ ؟شلاج را كه شكم شكردلا

 اقص رغما قنا را برحلا قارا هرالب عورلاو مدل د2

 9 ,لقمشلاج و لاقف ةي 6 بلا قتلا مةتارلاح ورااوفاروتلا ل:
 تفكنونح هكنأ رك وسسنااودقا ع الا



 لاو سلك قاف !لسمب |
 اديرتسغالاو سمبل حال تاديزتمادشملا يضخ لا عشت تةظاتلا هوما ىلا
 (ىنملا) «ناودم كيس هتاثلبم « ناور قليل ناشي نون لبمإ» ىوتشم هداسفا
 نه عمر اترك لجل اهشلخ ةقانثا ليمو ىف .وم ادق ب اهذفلا هشبحتو نوشحلا لس
 (ينحلا) | ىدمتكس اووى ديد درك نيرا مدكي و ىم غلب ىعسلا
 و هديرين اج اهئاخ «نع نو 241 لسغفرأ

 قشعلا ةريح هيلع تاوتساف هن ببي 5
 دويزتم بتارمدشلبو ادن ىو هيلع ا
 !سغنو لقعأ كرا تموبنا منكر هكذا لاذو (ىنلا) يدور رد

 مامزلا ىأرامملا لاذ نونحملا أران1ةييسرغال هرسسمو
 هركيىدركش سو د ٠ كندو تك يأ عؤ ن ىدركم فوط كع اوخروأنيا 0
 فاونالبا تار القار اس نول (اووخلا امنا 'تمونال(ىنعلا) نردو
 0 دريت هر اهناشو هىذلا اه دولت ونةقانلا

 هنأ ا«تسرا رس تقرر
 تح ارغب فلخ تبا ,ه ىذا ناكملا نما

 (يدلا)« اهلاسدورتردنوت دام و اهلاو - |نيدبمرمز ورءسردإط ىمةدبعبا
 ةرخآلا ير ط كال اس لاحا دكوددرتلا ىف نيتتواحلا قن هنقاسمقيرط ف لاوحالا

 نونملالاتمالارخآ (ىنعما) يقيالا هرمه سد شردلم 8
 يكرم ىلكل مج ىلا عت هللارتا دن :صفنو ل داو ةف_اهتنأو ىلا قشاءانا امانا
 هبل لوسولا نم عوجرلا يبلطتت ناو ىونعلاقوشعلا ىلالمال ,أنملا ماطفأو كبكرألا

 يم لاقل أنف عراق رابتح و غبعلا ناطر قول علا



 ناذمكاذك (ينمملا) <« نتزدبو ,رذوكت ناو

 لوسولا نم هوناموم.- اى قنب رمل عملاةامهنمد حاو لكس غنلاو لمعلا !ءةوتابحاملا
 لولا يت هنان ىقنلا تناك غلا ضو دبلاو سنا ل[ نع لزق حور دارا

 هنن نر شرهر بهز ناج» ىو !ولتافل اخغاوتاماطلا
 جيتار ةقالاو رخل يف لالا تركو لالا شرعل قرف نم جورلا نال (يغلا)

 تايب ا! ثياش او ثدبلا ىف ثسدحو لفسالا تازئا اف ىلاه هللا شرعر فن محو رئاذال

 ثدبلاو سفنلاو فوكملل ب ذهلا ىلات جات حاف وهم ىوقر»
 البىو دب اشك نابل ىوشم جابتحالا ف ىأ ةقاثلا لئمبراشلار لك آلاىأ نيراملا

 ةمجأ عفت ىرلءلاملاهلابناجلعورلا (ىءلا) ماهلاكتح مز ردنتءهزرد ىو اهلاب
 ممر -جالثدبلاونامالا نم نملولا بح ىوف ىلع لامحلا ٌةدها ثمر لاسولا باطأو
 !او برسشلاو لك الاب 8 مآ

 نا هللة بك ق حو رلاو رخاللافلا نفع ندبل ار حورلا نم لك,
 تابع

 ||| بهذي ل ىلاسو نم ينم ةىتلاتالاسطسا« له عوف ندا .(ىنعلا) 0

 ىبوم وذو يتلا لئماشبأو رك فنخمنوك ناله ىرعىأ .اىركز ور

 وتتم لاقاذ ولو بب رقيه الزان :
 ىل-ء(ىاعلا) ب لاستسشتا 2 لامر" ن بدو يراخف
 قي راطلاىل تهب سناب لركم نم نكد ناتوطخ لا ولا ىلا نب رطلا اذه صومألا
 هللا ى وسام الو نم لكف ىم» ولا مسجلا بعت لرتو ىمتعلا الرس توطحلاايدارأو ةئنيس
 | مثك اغبأ مكعمرهو لاقدر ولا لي> نمءيلا برأ نو ىلا عت لاق ىلا عت هللا ىلا لسو

 (ىدعلا) مب ريسسريسنك راوي نشكر ٠ ريددض“مطامو كيدز ارإو ىوثم
 وناعب-ت .ب-انأو بب رق قر شعملا ىلا لوسولا نإ زط
 اومند.لاةذان ىلع بوك رلاىأ بوكر اا ده نم

 انك بشلا ىنعبلاالا نب كارسكب ى د



 لرغئازار دوخ نوك نر إف ىونم» ىلا هت هه ىلا لوسولا ةرمددي :ءاكنا | مسطلا نم عتيل ذا
 | ىيرمفنااذكم نونملالاتانو(ىملا) جداد تان مغزج ديزوستشكا « دئكفردا
 | ىر يدش نط ىع ىت ىلا نه ىلا مغلا نس تفرتح ا هملاةدايز نم لاقو ةفانلا نم هسفن

 ا بنا ند هودو ١ اراجحالا تاذ صرالا ىهو خالكشس ىل هتان نغ سن ىير وأ خساولا لا نمل لمراسو (ىنلا) مك خالك سرها عارف
 ل لاك هذ .طماردوخ دئكنفا نات ف ىرشم تاشايرلا ىف حو رجيريشا

 دلذ ثر عر ذسأ ىلا ةقانلا نم ءفنىيزنونجلا| ذلك( ىملا] جريلدنتآ,
 53 ايم مدعو ىلول بح ىف هتايبالا اروسج ناك انو رولا ىأريا دل

 ظل نكاشتزا « ثسدرىو ءاردوخ دنكنا نائح نرحل يوشع
 ةائمللا كلن ىف هردقو ىلا. هتهثلا* اضم ضرالاو رذلا ىلا ءفنىرنو' لانا (ىنملا)
 [] تاذ ضرالا ىف ايناثوسأ أرلا سوكتمالوأ هسسغن نوذجلا ىيرناك: تسكن اضيأ لجو

 ايحسدم ىناطاف بهذاو نوك ماوس ءانحن | يعي ىلبل ىلا عمجا
 رول ادا ,لسرلا ديسل عقواك قاشملاعاؤفأ بكتتربتاب سغنلا عمةيراسحلا رطاذهو
 نيد حولا

 (ىنملا) ينتزدانررذوكىراوسرب و نهد شو»
 | لاذ ىلم يلم هع

 اذهب عارت>الاوة كرما نم قبب اذان هم جو ها
 3 الرب ليل قدم نم صقنا ىلولاىثءنوكي تم (ىنعلا) جدو كواو ار بشك اوك ى دوب يلزا مك كو شم» ىوشم قوشما 'لاجروت ةرولع الوللاو ريدا
 2 ةزاحلا وكي :راتو قيقح ىوملا ومو ىزاسجت ىوو ه<لألىوم ا ىنشعل ىلا
 أرطشلا ىفلاقا ذمارارجدةمةركلااةة سب اهل الاهح ىف ناك يدوس نو اجلا قش نوك عمو



 25 شكل ثمرع كلا: وو رضل طلغ نمنوتلاو فلالات ةذح
 بريد شا ءةاررقستاو و ادب

 (ىنعلا) مماللاودحإ كفاك . « ماه بنجر هىف ثسيب دج
 .+ل1 كلن نان ماوعلا نمدح [لكيلكن 18/5 جلرسبتالعأ مام لكب الحب سبل

 ايداع ةيذ>ماوعاا نانا جلا ةالطلا هيلمدجأ ل شف اهعشر

 أرسسيتالوب اطخالا بطقل تيطعأأ يدك الا و ةلماتاكمالَلاَو دم ل شذ اهعشر :رصانلا
 مت يشل ادبرمر اص نم لك ةءال مق تسرلهقلا عمها ىف هلا

 ةاتك تاس اذه به اشداب ىوس رجا نامت ..

 هناطخو هم :فرتمي مل هيا لل احلا اطلسلاب ناجل - ا

 هب هشاكوساك ٠ مالغ ذكى ارب نك هنوك هدمت يم

 ,*خ ناطالا بنا بتك ىذلا مالغلا لاذ رجالة ريستة هلا

 ةسموصملاب:ةرلمةسق(ىعلا)' ينيززات ىهاشىوسدتسرف » نيكو تهرب

 .«لنأ الو هته اس هريكي فرتعن لو هعار لو ف يطألا ناطل ا بناجحأهلا 5

 هريمكن الارهاش نئالَّن-هوركت وردات سا هماندبلاك 000 ةسحلاو ةراذثءالا

 ظفلوناطل لاروضاهم دق كلذدع. مناط! لل واب لههيفرظن ابو كم نلوسج (ىعلا)

 شفرح كن يبو ناوضاشكياردماتو رشوك لج ىوتشم بلغللةبسنااب بلاغا ءانمءدبلاك
 ةذيمصىأ بوتكلا عفاو ادرغنمةواز وةنرغل بهذا (ينعلا) ميتاهتدررخردته

 يا لا لخدا ىنعيناطلسل ببوتكسملا كاذ_فورحوتاأك قيلت لهرظتاواه أر ئاوثلندب
 قيئوم ناطل-ةاهلاسراواهد_ه:قيلب هكا اعفأوكلابعأو كتالخأبقارو

 :هيح مق ىدار



 نبك ام قاو ناو( ىعما ) مب نكراجو سي زيركيدةمانو نك هرابارئاروثرقدشاست
 طغ.ةهروشحل اهعد وألا او ةءطض ةعطت اهئزخ ناطا لاي ءلهسج ةؤ ص ىف ل امعالار وع

 الخاوثاتمببط لب ىأ صالخالابثلامع أ روس ل ساو ىرخأ ةةبصص بتك لب
 ىوث» كلارحأ نع سضاالاةلاسخلا هذ هنوكنالر نآكمملارنوكسا انانطاس قيلت

 واو
 لالط ازيمو عرشلا ىلع لاعأ قو هتفيقحس نياعو مرا ةرسسىل ءدحأ لك ف ةوفالهس ناكل
 « بعك نال غل هنثسن ا درمراك بعسْت هراوشد هج فدا ةكبءانإل ىط.مارطا نم

 لاجرلاراك ةلاما كاتو هبعسأو هلكشأ اما هرارعسأ ىلع فوةؤلاو ندا لأ ةفيصص عتق (ىتمملا

 داثسالا قي نط ىف هربخأ رئالاومدقلاوهو بعكلا لاطأ أراكس بلو راغكلا ىلع ءاّدشالا

 .# سروغب نا !لاوذأ ه.ثو حوران بخ مغن الناالا لاومأ نا هنا

 لابجالا ب رط باكل ارهظ  مروط لا باكا بيترثوهو هالات سر هن برعمانالب

 (ىعملا) يبا هتشغ 5 اوهر صرحربهكتناز عا 6 تسر هنري حاط ىو لات

 هجو نمندبلا باك ةفيص لو كولو ضاوجولذ لئاسميقاعتملا سرسهفل اياتءتفانةادح

 |رارسأو ىولا له لبصةنو نرتخلااةعت لا فراعملاو ةياغنلا مول علا نألرهاسظلا

 لاوح ألوصح نما هال بيسلال زَدِهَمدَوأ ع ىوولاو صرملا.اذئالديوتلا

 ليملاب نوعثاث نوطلتةعا عمو امندلا ارو سف:لا ىو ه ىلا نولئام |ذنالباءا | صوصخت

 مولءاارشنو ل فلاراومعاب نملك عم صالغن !ىلءانا ةردقاللا دماوةماخلاو لامناو

 ار همانكتمدتنادناتداث «ارعماع كادت رهف نآدشاب ىو“ اف رصغمو ةيمسرلا

 مخاد أ تمن هولي وهن ظذع ةيظع ةكبشرف ماوعلا ىأ ةءاعا سرهمل !(ىنملا)

 م-ىلعكم_موطم نولعن ماوعلا ذك هيفامىلو عالط اريغ نم اكسل سرهف نواظذدع

 اًنيدستوناسلااارارثا نامبالانوكنعنولمغي و مهرهاوظكم موا نو:ظب و صر غلاب

 وهوا هرهاظك نوط. نم سول نمالا اذهم هل سحامو نا.ةيالاو ولاا لاكس باقي

 تن ماوعسساذا انكسر ةيناثالاو بهتلاو ربكلا.ةءولمم مهلا "نأ مهلريخالو سرهفلا

 مولهج عمر ةلالضل | ىف وعرف نمل ,ريغ نمامباو رثغا ةعونالا هتااكدا كالا

 تم ميذلنوج انهم محا نواعتالود_>ا مبهعنالهشا لسهأ عماو ءلكتتاذا نابل لاوحأب

 نيزت» باتمتدوكارهمانرس نكن بوف ىوتثم لاثا ذو ءيذام ىلء عالملالاو مخادبأ
 !هللاو المالك اذه نمو بوتكسل!سأرعتفانآلا (ىلل]



 اضف

 ناو الدرجو بوتكم سأر من ةروثلا وجو رؤدن الو بوتكس ةموصب عئغتالى سب
 قو بن لا ىفاعمرارس لم اتاووكو اغالاوو منال
 رك سهحو , ردأو سرهفلا ةروصب عفنالىأ ك وجو ردأو بوتكم ا سأر عفا عملا
 ىو باو.علاب لءأ هللار عانفلا به فشك او يفاعملا لع نو :دببوتكمس أر عتفاو
 الاذناك ال(ينلا) يتاهنا نك ار ءثبسةماتك + ه نإزرارئاوح ناونم نبا ثع
 ىرشم هيئامرظناو ءاقمارد _مااوه ىلا بونكملا ىف كنا لرارتكس رهفلاو ئاونعلا

 ارارنالوناوموهر ه(ىندملا) هب وترا ونراو ف فانءان م وترارقاابتسنهقذاومك
 لسعة: طابرارسالافقاوم كنا! ناك ناىئعد ىفانلاك ثلعفو نراك وكيال تح كلنا
 ةلراك نا لعن امباطم نكي ل ناو بوبحا ةريشا هد تلي قثال ىف اعنهنلا ةبحج ىف قد اسثلنا
 ههابانم5 لوغي نم ىعانلا ندو) .ةرغبلاةرو-ىف ىلا عن هلوخ يلع دي ىذا لاك كلامو
 هتدهامءرهتلااو_:نيذهلا مه سال اناذآل هذه ىل ني هضلاو نيدهلا مخ لات(رخآلا مويلابوأ

 تاسعالا نام مع واخ سلام مهءاوفأب دوو وهنا كبماب اتمآ لوك نممسهخ قاثيملا موي
 هللاررني ى أر خآلا مويلابو ةوثر« ساو

 انو منركي الن بيلا ماعلا دها
 | رخآ ىنهمهيفو هللاروبن م نونمزل» نيذفلاب ىأ(, 00
 ىرثم المي نالذفناو ذل اةياعف معالق !تاعالا ىلاةياد وال نيدعت#< :مهانو

 مدقتالناال(ىنلا) «ىركتي ىور دك مك دياي 6 كراك ق ارك لاو درجإل
 أرمغ ”صصوأ صخانو ءلههباارأ ظنوا لاذ صا .الفحتل ايل مالا دئاز (ةلوسن [طمل_ال

 شكبارنديكهزراىمهرك م شوخو زا لاوجردىرادهسحك  ىؤنشم لوبةم
 لدور نلاوج عفا ىأ عبهلاو ن-1لاوولخلاورملا نإ ,هىنا اوما ىف .ةئثىأ كلناب(ىنئا)
 هلج ىل عريسا تاطل_اهعدفتر هيصمقالنا حقلاو نملان .هيفامرظناو هاوحأ سسحتو

 لت راكي ني ردوخرخزاب ءزارتل ارح نك ىلاخ هنرو إل ىم ناطل ال هبعساو
 نمايلامن هلهجاىأ ارعناك ولو يل قلم كلدوجو قاوج لوجو (ينملا)

 ناذدعبن م مكيولق تسنع) كرف رخل طال 4

 ا و 0 يلام
 ا و ل ارنا هوأرف أرثةرهاظل 1تايآلا مهارأ هللا ال كلذو ذو ف ىلع
 برملا اذه نمل فن صلخ اذلهابن ى.هتاراكن الار بيذكستلا نع مهرب بولقلا ارث
 لارج إو ىوتم ةن--لااهلدبأولنملابنوج نا هعاوراسلاو ببعلاو ةموسخاو



 هئذلائشلان ( /ىنعملا) هي دبثكناناءاثوتاناطل-ىوس ىديثكديايىثكنك تآ

 نب زئعيد ثرلا ب اصصأو ل هلا نيطال در لوم بناج هبحمو ع دقت ق ثاللا كندي قلو ىف
 ؛قالنار طار كلاح س-هعل ءاملا هللا لهأروضع ةقئاللا لامعالاب كدورألماوا

 الوتح ةاسحلاقال-

 0 نئانالاثشتعتس دةقالاولم_ةئناءالخر _ظدلا الافدهْد

 ةزمج(اهديز) هدو دبي ردشي وغةماس#رد ه دونه دج ثاهم دير سيف

 دوي وفا عم (هديعب) عج مع (هديجىثإ) ةعئرملاء دن نر ىلع ة يم

 قوتم اجترو هنما-عيف اهفاو ةيلاباةرخ عج ريف «قذ (ىنعملا) ىشاسملا باكل نيعضوملا ىف

 بيسلا اذ ىت>(ىنعملا) ب مطحرد لدم ىرسديار نوح ميظع نآدياغو ثفزدوشان»

 ىوم يطحلاوةسردملا بناجهيغثلا لاذ أ,املا مظعوالك ثم ىرب ب لاذ

 نمبترهيغتلا كاذ (يعلا) # هتساي[نازاراةمدرهال .« هةساربب اهءاج ثا

 07 .ارعب نا ىف © عطقللا نانيتةءامعلارعاطن زود 0 وى“

 لهأ نم ةراهاملا ةريغلا باص [ق هلا لاثكدكهو نيزنعمج هتسسارآو بيترتلاو حالمالا
 نوجراتدرهاهلإط ىء انوني نيو مهره رط نورطصن معان ىوولاو ة-ايرلا بابرأو ايثدلا
 هتءاعرهامءيقفلا كات (َيملن] خوك سردو ردنا نفانسنوح «٠ تشم لح

 نامت ةوق هيلع قداس ميقو با ::!لش.ةمامعلا كلت طاب نكملوةتملا لح للم

 تكنو ردرد « نيةسسويو هبني رلدءرايهرابإط ىوتتم ممولث ف سيلام مهننلأب نولوشي
 | ىهو (يذي) شي راردملا سايل ةلمهملالادملا (قاد) ةءطقىنعم(هران) مديفددش ماع

 | يل ارسسكب اهلك ةةر وعر فا الحيو ةفذا كلو دول 11 ىف (ني:سوب و نطذا
 5 « طقم سايلا غال (

 :نيدبأت ٠ حوبس درك هدردمىوسئو رو ىو روتس مو نفد ةمامعلا لل:

 اوت ىلول:ردملا بنامجلةءامعلا هيمذلا هجوتحانبصلاىل-» (ىعلل) م حرشوادبي

 تنوي رأ نكماورم لا هسا ناك لو حو .هلاوابوينداسوتخئأ راقولاو سومانلا اذهب
 نكءءاجىدرم كيران هرردإو ىم قابسلاو قا. #لل سهلا عولط ربة حايصلا
 .ةسدلالا فطام ينعم نك هماجل رولا عاقب رطلا ىف (ىنللا] نفر هزادوبهدانتسنا

 شرسزاوا دوور ردإل ىرتشم هسابل بلا :ارناك ةلمملاو نما! لحالمارحو



 اققف)

 أ هيمفلاسأ ار نءةمامعلا فطخىئارملا| (ىندلا) مار راكد زا باتدشناودس «ار راتسد
 9 ةامونو لاسم اة فرصي 00 رك لبا رساله

 2 3 تا ةمامعلا عقائفران 'ةىارخلا ىلع حام
 00 ا 0 ر[نكز اب » ىربج هرب راجكت

 نبأ زابو ىءاوعتا ا بهذي ىلا ةفخلاوةب كالثرم :ىأ تهد

 سمو ةماعلا كالثتفا (ىنءملا) ب لال م دركربب ىه ,هاوتناهكن هلا عدوخ تسدبا
 ثنأى أ الالح كلة مله ىلا بهذا تبا اط تاء دهن لاما ةيغيك كل رهظرل لا

 هررغا در نارازهد_ه «
 :فولأ ةثامامف جرد

 مرا تسدرالا هوك 1ع
 طوق دعب ىارطسا دس قنا

 .ىاك ا نننب» ىوثم اهبرتغالزع
 كلردنالو رابةعاالو رابعالزماي ل 3 2 (ىعلا) هب راك
 .دهرهو زغدلا اذه نم

 هللا لاتمدن 0
 لامن ازبار ايندلهااببند تصصنو لاقاذماو انسأباوأراسل مهام مو

 اينالالهالاب نا قاده 0

 عم » 5 شيوخ نوف . تنك :شوخ هجرك !اسيند ني ب مه
 'نا تيقروات ح اه> انةناناكو لوا نما ةنسح هيففلا ةماعرا .اطذل ىؤرأك اذك

 اومن خم نملك اهئافو مدع ثا ةلئاق ولامن البياع تكي ايندللا ن كا

 .هيفرهطو مرح عسا نمو



 (ةفقث]

 ذاتسألب (ىعلا) 0 ن؟ثحصنونوك لغدنآ « داتسواىادا_ذونوك نب ردنا
 نال. ةيصتدابةلال اذو دوكرك-اويزغإلا لاذداغلاو ةدرعلا فكل عن روكملا ىف

0 
2 0 

 .كاازخ ا كرمه اح 30
 اةاذاو املا ..لا ىف موش نافيا واول ار دب ناك امدسعب .اهذلاقاحناو

 اوبةمو قالا وهران خانم
 .-لاو زئامرهانرخراسدق دعبهيلا

 525 ىع المد ا قعالا جوي .زودعالو !هلءاوالوءاةبالاب لا
 لك املك أد 1ذةمعطأ ىأرن ماي (ينعلا) ني . ارثآ ةلضذ

 يخيم ىوشم ءالللا ف تاروذاغلاىنعي ا با اشفرظنا
 ثيل لاق (ىدعلا) وب و ىزت نو قوذنأ قيطرب «ركسس تب وختا كرك



 ا(نفلأ

 ةفاظتلاو ةذاطللا كلو مطلاو وذا كلاذ يطل ىل_هرذلتةاطلو لح نبأ ل_تغلاو
 ديصوتىدش نوح « كآمادنمدبهادراوادي وك ف ىع ٍ.هذنبأ ةءرطعلاةغارااو
 اهلاثأ ترص ةبح ىهاهلاحنا_!+ لوغت يبه لشغل كلتو (يعلا) ميناهدشكاد
 ضرمأةاَمحارو امولو ا هةوذ ىسهنا ىأ ةبانا تفتخا كلنك_هوثلئدا ماا اىلافنر ةكيش

 (ىندلا) يدش نازرل تبقا تءاتسرد « هدشناداتسا كل ثرلمانا سب ىو اهنع
 رأ ضم بد: مالا ةيذاص ةةقدملا تاعانسلا ىف ذيتاسالا: دوه ترا هةريثك مانأ

 مدح سكر إل ىو هياتودا-ةلاونوكللاةروصارظن[ةنافحز تراس عرهو ربكب بس

 نيعلا رامى محرت (ىنءملا) يتناك ىوزابآو نيش مارخ ه ناجوج مهرامخ
 تيم ىعب حورلا لم نيهل!ةقاطادو ىف يطل هزوه س>رئل اور كسها يدب را.اناو

 اهم سهذو عمدلاءام م ليسي شع اهارث مالا ةبقام اشعل  بولغب ةذخ

 » دورناريش ف سردناكى رد.> ظ ىرثم ةب راجاهعومدةرسابلا ونون
 شيلا دوسأ فاصمو فصيف بهذي ىردبح (ى-هملا) يدوى هو بول غموارخ 1
 ىلع اطعراصدسالا مار ديخ ظفار هذؤفالءر اقول ف ءرامره نوكم سمالارخآ مهلئاغب و

 نيب رودزبت مسبطإل ىو ةيلوجر 1 ينئايتانع «اااوأ دنع هللا ىضر ىلع يتمم ارم
 ءارث فرتحلاةعنصلا بحاسو (ىنعللا] فرخ [قيس شوي رخانوج « فرت
 اميره مر لارا هلاك ءارثمر ال مالا رخآ اهب رظو اسكوعيبطا ا عب رسو رظنلا دبع

 تشزبندنوج كارخا هر لع اكت .26كتقلر 98 م اغبعش ىأ انورخ
 أراب راكش فلرلاىدصج :تارلا ملفا بوح اشبأ انك ىنعلا) 05

 همر ىلص لسرتسملا لهو هغلز نمل ىلارطمورئان ىنممب
 ىذلاوهو بوش أ عيبفرامح بن :لثمانوت ب فازلا لاذ مرهلاو ةغوضشلاببسرمالاةبثام

 نركتلاملاهايندلانا ملهي و بيباحلا نم رئيالزا لئاعل ىلع فهداو -ىلمهشاس بلغ

 ب شوخ 8 ىم بارانار'ا:ةالهلام امام لكدا لاو
 فطللابىنس»ي داثكاب اعوكرم الا لوأ نم ات هارظنا (ينعملا) يدا قرب شاودر

 اهدا_و اهمالمرهالارخىرظنا اضياو رورسلاو قونفاو دوال لوسولاو دارملا لوصحو
 ىرتنم لابجالا قي رطب ابندفا كلل. نالومرات دي_-نالةرهاظ !اهترو هب رتشتالو
 ترا ايندلانال (ينملا] هارمان تلبس دنكريوتشيب « ارمادا ديب دون و اهكسازإل
 قوذااولاهلاو نسحلا الا اهلاسءاد_او اضف نك امر اهركس» وا وفنرهاظاا ىف
 لهأ نملاكلا لبي /ىذل يلا هو ماها ةبملت فتنة "سم نم مك ل روضح ىفولالجالاو
 وكمسدرإل كم بارما مهتلودري دبتب مهانط منو ململاو مدخاوثاساب رلاو ب سانملا

 ايد



 اذهدعب لمتالف (يغلا)

 اهفننءىلةءالار اهداسةىنع

 لغ « 4هندلئاحنيرزووط# ىوتثم ا
 الئاهمللو بهذفا قوطلرسطناو ةيناثآلا (ىسعلا) مهل سو تسدا

 الغترراسا ان اع نر

 رظرد شرار درخآرزؤا و رعت )اعوز جر مه
 اير لمراسل جاك ذيل ىذا سقو بولس الا اذ ملا هلا نمء رح لك

 امميمدوتت تح راظلا فرخ لا لوالإبةججو اهمدحاو لك لاوزو

 8 رطسالرظتا نايكرم لكو دل ال ري

 انإ ىلع سكعلاب ودعسأ ايناللاز ازعل كلراتلاو تاعاطل ىلع تياثلا نام ىلاعت فلا

 كره ةض-ن ىو ماعنأ انك اسو روخى نعمات مط يناثلا فوءاحلئارسكيلؤالارطشلا ف

 كب رهكورإل ىء قامته نعدرملاروذ لوالرظنا نا "نم لكى ثدورطمو ينيب لأ
 هيلارظتادحاو لك هو (ىنعلا) 1 ٠» نيس

 قيينرخآلرظا االؤاهئارت :

 سيلدأ لدن نورك الو و 1 دش © قيوم سيااوجرع
 ةرخآلابملوا بنها ىأر هان صقاتل اىأرتبإلا ل ةمرخأ

 ءانعم نعل فغوولاءلاةروصىأر ىتعبة دحولل ىرتبأ فو ةيستالوأ ةدحوا ىروعأ ىفءايلاو
 :-يرلو ل-همو مدآةروص ىأرو ةيدمها ةةيةطارعو
 ناطيشلا ىأرو(ىعملا] م ديدن شنب ناهج تاديدتاهجنإا و ديد شنيدو مدآنيط ديد

 نممتقاخو ىلن نم ىتةلخ لاةوريكت بسلا اذن وهن .هريلو مالاهيل ءمدك نيطروعألا
 1 ةو ىلاعتةوقن ءالفاغناكو ماعلا كلذريزورلاعلا اذهىأرونيل
 داءاكروم اوهف د اسغااو نو تبسم ار لواينالا فراخز ف بغو نملك
 ةعامصتلا دئازإ 1 (ىعلا) م عايضوب .كو 5-5 عاصتوبى انانزربناد رم

 ىواثم عاتلاوسايسألا أ عايضلاوبسكلا لال ءاسنلا ىلءلاجرلالضفقأ

 ليفلاو عيبسلاالاو (ىنعملا) هي ىعىاتؤةروبىدوبلشف ه ىدآرارلبب و
 ىج ىمأاياذك رمال نكيلآفرعثو لضفف نر



 ءاسفلا ىلع نأجرلا لضفإ لب( ىدملا) 3

 ا .لجرانرك جال ابنا :

 او اذالحرلا عسا كي ,لهازوا ازوا
 ا ة,هأهلا ل_مأ نمل جرلا ل زف فيم ىأ يد ىتدم ةهقلا ءامئا

 الو
 دح اولا توسان (ىدعلا) 1 0 5 ا
 شو ىا عراة فوكش ناو ىونشم ءاق شالا ةعدخرخآلا امتوصوءايةتالارو كوروص
 ارهزانأ ملاحنا ب لوةئاينالاو ,(ىسعملا] را عاشخا رادعرك
 ىوثم قوش ةبع 0 ارحل ٌكلساما كوشلا

 اهرهز وص( ىنءلا) ب شوكمام ىوس كواراشلناب وشو لك كلن اك رفركش كنا»
 ا

 ةلوشلاو ا .ةفأ سر َرهْرلاو ةرولاةى نامل ل متالو ىفرطا عسنال
 7 وبه دشزا ب حك و ركدنازىدنامب فرب

 نورس ينل زمانا مس بوب هاَذا بقال
 ذو با ذ هلا نابخأ ند دو نبقتو ةينامسجلا ذئاذلاو ناسؤتلا تاوهشلاب
 م قينا طووشم لاثاةنواو موسكعب ةرخآلا لهأ انك
 ادمءلا تالي لودي ةهرهدحاولا ثوهلا الاذو ( (ىنمملا) جبر .تركشب كنب ركب
 ةدليزلاءن-مهاار ناهاج نا -!بلوغي رخآلا توصلا لاذو ةضرفلا توغن ا اريفااأ
 نأ ةونرةداعساراثآ تو سوهو توسا ١ اذ_هعامسا ل اعلا ىلءن ىرخآرظناةناطالاو
 1 نكوركمنوخ ته ما ىرشا ىونشم رتغتالال هياع صرحاورشاح
 امى سمكتلاور !أ لم ىرشضاح (ىسعلا) جينيس لرلا
 ترتاوأ , قال 1 2 0 0 00



 فود نع ضرعي و باةلارصبي باغعلا دهاشب ةريسسبلا بحاصناغ .لو زيرهالا ةبئاع
 ارركدتآ ٠ ىد برشا لاو-ودنب زويترجو ىم قامثهللا ىلا هجرني و اينالا

 قئاوملالاراس لارج نيذ هدح' 5-5

 « قت حاس بلا قرو تدعمول « تهت ىهل ارك ذنم مام و هو
 (ىسما) © تنكس دب دياغزك شارغ ٠ تفركوا اراجتنا ىلاع اعط 5-05

 نا عاقسارمالا لؤأ نم 0

 الوب 00 (ىيدلل) 1
 انااا ثل_رلعفرمألالْوأن م هسفدلا ابلئا ركل ثيلعا الاذباهذا ىلع ءاملاردشبال
 8 ىم لوذنالومواندي_-فالد_هتءايندلاىءاد نمءادنىال ك دودو يف

 'لك ايندلال(ىنعلا) م دشراردش م وار رئاكر فك« دشك ىو زبد
 ذ- نيل دكر د-.ثرلاو اكل ذكن وهو

 الااوبحامواولاّةرانثلا توم اووف نيدلاوءامط هلا
 ناىلا عت شالا هبط بسانبام بذمع د أ لكنا

 : ورشي انوار ةممذقالخأو ةي 0
 ناو سيملانغلا بهما دبدح تنك نا( ىهما) )ع ىتكرابرهكر سوك دو « ىهآرترا



 برشلا دعم ديت نم بط اف عر اشم لعف ىتت ظنلنأت بر وكسماا نرشن انيتثنك

 م نم عملاذا كلبدساب ناب ىأب ذجلاو

 .ةيدويعلاو تنكس لاك ىلعر صح ىذلاالاذو (ىغلا)
 :ااابحمم_هلالواتراةمرابخالا سيلىذما كاذو لماكي لة بوحي نأك

 بوم .* ف ىمالْ راسا نراتقوسفا/ لام ناوءاحل هلا نراقتاع اطل لام نإ مالا

 بيسلا اذلعنمو (ىعلا) 4 مر رسب ىلعب شب ننام ! هته ه ميس ىطبق شيب

 2 :الذ_هلاودملا نع ادئازارباك اعنف ب يلا نع الملاهي ىو

 قالو ةرتقلا ىفالو ملا ىفالو لعل الو قلما قالا .ةهح طد

 ابراخاثيبخ امجر طبسلا دئعو ماد غنام اهناكك لذفةرخآلا لامع أ نمش ىفالو دور

 تامل ىع ابو منأك ىلعب لاو نوءعرغل اب وسن هناكى لعبت اود للا نع
 تناك ناماهحو رىمملا] يهدش ىظيسبا | ىموءناج .اءدشإ

 كال الا قوسناكل ممقنا درو هنالىطب ا ةيذام تناك وماندب
 (ىغلا) كيو ةدععو اوت اريدثك ك 3 »وشم لذالا

 قدح . ألك ىنعبءاملاو ربللا ذنانإلا ةعبوومتا ابدت باذت>الا فرامل

 4قلخالرسسبم لكىوفىله ىلزالا هدا دعتسارتنفل ككَوضلال هردغبال
 ناو (ىنعملا) مامات ,انشركإر دارك 5 للام ىكى سا

 لال اروتسم ل اذار ظنا .نعتالىأ مالظلا ببسا دحاو مهغتالث نك

 ا اخو ءايب نالاتاماك هسا اسوأ لردأو ىدتممو اماما غنا هلع اموأ

 يعيهنلا ماع عوج ا هلوةو بكس ويتم قردتم توبا حر ؤيزا تسب ادغار_فراع

 قحلار و نمءاذغفراعالن'ناس :* م فل ءاعمللصي عوملا ىف ىأن يقي دصلا نادبأ هب

 ,مسهلأسميلعا .ىباصصرخو ناكم فاول ءاّرغلا ىفاو هذال ةءاعسأ نال

 رف الم حيل ةهج نم ,«موللافق كلاعاينا ناز برسشت لو لك" أن هللا لو سرا ولات ببسلا
 بيعي هللا ماعم عوجلا مالسلا هيلع ةوقو ينيب و ينمعطب فر دم تيبأ ىلإ اذ هىلع مك وف

 سوده ناكرادحأ عوااو ىلاعت هللا ءاعط كمال قواد سلاداد

 هركر ههك نازل ىونثم ةقيقملا لهأ تافصنءوهو "لولا الهالة مكسملا ع ان

 اهما فاش بهذ ”ةرك لكتال (ىنعلا) هي درشا دبي شتي تح تادبأت هب 0

 ةيسنجر وظ ةهب اتا كفنبيس يح ايقشالار املا“ ايبنالا نوع

 ةروكسملا



 دوج حاورالانالم فاس نمدلام لعين 5 أن ءناوبملا خيو ركلا
 سفح نمأتنأ سفح ىأ ن ماه رظن [فلتخ امرك نام هوفانا يمت راساثةدتع

 .اذغدثءىننغتت اقسان ناك ناوأيواءاولمم"ا فم ا
 يسزاربشارىدآ وف ىونثم لامفراشا اذ ولو لذسالا
 فوتا مو ءةتاموربنأب ىلعالا فرطلاوهوهءأر دصنم بيلا وكلا ل سب (ىملا)
 فران ميرشبناوبم ا لفسالا هذ هو دلالي راخلا يلح ناويملا ىلع نا تالا

 نم لكو ىلغلا|لاعلا ىف قيةين
 ةنملا فب رف يلاعتهقالاتىولعلا ماعلا ىلا لوبا أو لّعلاى .ىلع هللا ف دهاج
 نال مان اهلهأو تايبطلاتاملكلاو مبا سنلا ىلا لس. .ءايمد[تي[رنانريملاىفقب رن رثو

 | تسماسةلدعإ ىودلم الذالاو ىلعالا توكل! لهأ ندوهو م مك بي لح نم 2

 ىلاعتهللال دع ىنعملا ذلهر (ىنملا) مت 7

 يس !ىلم ةهسغلا هنو ماسة نملاو ةئيقملا لعومو

  ىطعأ هدا دعتسا بحر .وم لع د[ كيس نال مالو ريج دحأ ىلع سيئول غلاف نأب

 ليتل !هقيكوتتمل تادر ول ةعكأرلا تالابملا 3 3
 ىككدوبربج ف ىرنتم ةحابكل اعتقلت :

 دياب وكت ك ىدوبإلالا ىديفاميش
 .« ىلاعتهفا م أ|يتمو دينا تتآلالانيتمالا نمالا وكمال مددنلا

 .4نوكي ىلا هللا نم دح ال ناكو لو هلا ىلا اورق

 مولي له اثيشرسك اذا شعتر لل الث. .«د علل الظن كبرامو لومي ون

 وتتم ةيلارسىلم فقيرا ذا ةمكحلا ذه ىلعد-[فشبالو م

 هرخآرا هراهلا(ىدلا) دونا كزورارامزار « دوبادرف ب
 ةرعلا قاكلا مضامنك انرلراهلانوكيت لا اريلعتلاو
 :ثعأ ارسسو ليألا ىلا «::هراهتلنالء_طيخانامزو ءعسبال_هن ىأ تاك 'مساو نامز مسا

 "ىدتع أ دودولا بنام هنا .-ةتوادغتوكي ارد ارا

 انو شل أ ةددخ ميلان فانا ضر ف انفال رمق لود اوقرذلا ىلع فوتوم

 اىم لوب ةلبخاو ركل ن + موءتلر ةداهسلا نم نومور هش قوش اوهايرلا !لهأ ن ءمهادع

 |( سفتلاوهوةلملا لادا تغب. (مد) يب ساف ىولد أجربو مدرب قئارداقعاهدركيىا
 (ىسعملا) برأي 0 انعم (سولباج) مالكلاو قاتلا بداراو
 يس بااااائتتصططططلللل



 0 ةاملا ءذي ا اس نوكتنأ اردت الى -انوءا متن

 نطسااذهإ (ىنعلا) مبان ىعاو س تسهم نآرخآ
 !كلاح قاغنل اوءانرلا ىلم دعم ةربخالن كلانا بابح 30

 .٠ 00 دو»قرزإ9 ىونل»
 اروثنا : ةرايسلا قرب ارون نمو قربااكى لاف
 ارؤلىأ (قرملاداكب)ةرقبلا ةروس ف ىلاعت ةوقربسفن نيدلا مهخلات4تابث هنايخي قبلا
 رو(مهلءاضأ الك زووسلابةرامالا مهن ةنراسأ ىأ (مهراسرأ فططع) كآرمااو كلا
 تافمتاال| مهلءرطلأ اذاو)ق دصلا م دي قمل ى اب راو كلس (هيفاوشم) ىدولا

 باو شو سل نمارفقوىأ اس رمل مسيلع

 ا ا ,هدارماابرلا 0 الهلا
 ماعلا اذه (ينعلا) بدشلدثلي ينانر ىف رمتاودره ريكا وا لهار ناوح نال ئونخم
 قرم بلا فاد .ةءانولا مدع ىف! ملكت اهل مثاالو مهل ال_ماال لهوا

 اينالا نبا (يملا) م تساظنو رتآونبدراو ودرع ةشاسافو فاء دوح ايند ه
 9 : آيدول ىلع

 برم ا ذسهو ضارعا ىأ .٠

 دسوءرددبات . رزإاه دارج ماع كل- هاه ىونشم ةمادتلاههتلح برحلابرج نمو
 [ربلل نسملاعلاذلا ذلثمءايلوالاو الا مهورلاعل اكاد لهآ ( (ىناا) هب راسم اهي و

 مهبعرءافولاو ةب لاف مهجن النوُجادو تورغسم قانيماو دهعلا ىف ديالا ىلا ناحألاو 4

 ماعلا لاذ نمنو فوت م -خالريتكسصرمإن لسا مهتددارناف ةلعالو ضرغالب ىلاعت هلا
 وددوخ 9 . ىوشم لماملا ةئادس نءربخملاعلا ةوادعو هللا الع مهو

 خ٠ لكت أبدت ناك ىمر(ىنءلا) دن دت 207
 نم تازههم مهم لك ذ 1 0 2م فدا

 ءاحلاو بسانلاو لالا ةةرسىلءرخ آلا مسلك ىداعب ابن فا لهأ نافاو ذخأي ل ىأرخآلا
 لاو وةمكنو لع مهعا مو تدل لاع مولا بول فلا بارأامأ تاويصلا نيبو ثم متو كلا
 اا .ندا ارورسك ةصخميف سي يزاول تنولكراوبأو:زبعمر |
 ثمة راعلاكا



 ماعلا كادر (ىحلا) ع
 ايزظ توكيل سافر اذنه عةيقلاى 0 1

 ملال ديبالىورخ الارورسسل اين ةسغ 5
 ءافصأ سبل كويز مه الو ماع فوج الدقلا«ايلوأ تاالا ىلاعت هلو هبا

 تايئالوماودالولئازتلاح ال فيلكو ىنامحج اوم انمواين ل!" اف من الزاير ةيراهون ذا
 اذاورورسااورذلاورالاورسعلاورارطخالاودا- هلاو نوكسلا لع هنالا.مدلال_هأ طنا

 هكر

 ءو'اوالر !ءادوعألةرامالا سنلا (ينملا] يي تسيندول ءاك هلبقو
 . ا «دمدارملاءاك الاسهل اورتفلا
 ارامسغنإلل ىو ءاوغههلا دع نب .أرفأ ىلاعت هللا لات“ ٠: دره سوه'او كرو اورورغلاو
 اذه امايرأو سفنلابقئال( ىلا ب نذكو روكدوت روخردار هدم م نمجغلا نيا تسيل
 نار تب لاا عاملا انا رور .وج رف لع رهو نمغالا

 لاو ىثعلاو ةشايرلاو: ده احلا ب باومتبب
 له أ ىدح ىف ىف امنهتنا لاقى. الا لانولا مص اولا الولامااذلا

 طورسبلاغازمإلاو هلا ديس قح ىلا لاقو ذاب ىل- .سانلا صرحأ مند هتلوايندلا |
 ددوخو سكي قمبر 4 ام

 تل واو
 تلا اذهل لمي انالع هوز نحلاخر | - لا ىلع ىجولا كاذ

 هاو ىو ةيجالاةايحلا لا الءاورارم ارهاظر

 10 ىنولالا "املا نماهلا ل سيو ىناحرلا
 ارمشنو مولعلا لو ايناهلا بلح لمح الحال_سلا
 [رلا ةفرد ,هملاو ىسهلالا لعل لايخ هان ثلاكلمسيلو

 نارك ى د, شرخ بان ه دك لماخوا كوج ىنبصو
 3 2:لماع ل. تيصااو وصلا كلاذو
 هاش رلانال ةد-انر ةطقاسو ةراغر لف 5 تناك املا سهلا باملاومدعتملاو
 وثم 'للاقاذولو لافلاو ليغ ةرثكر ءايرلاب لذ ؟ريسغ «ةكلل كافل سك ذي ودعم سمن



 قمم

 فراعملاكلنو (ىدملا) يلين نوح ل ادنرعرف موق « لفو لاقو قيقد ىاهرتد دا
 ينعي يفاوةرغ لحالا لثءلدلاامو ءركسهودوعرف موق ةعوننا ليغلاو لاقل

 ىل.ةلاولاغلابر شتت ىلا ةيعمرلامولعلاو ةروسلازئاضفلا هذا هو نوع

 موتها كإهأ كف نوعرف موق مه طبةلاكبحملاو ريكلاك ةدهمالا قالخالااهنعأ ثنو

 اولمعيرلوتلا مولعلاب مهل ذدعو !هموقو ةرفاكلا سغغتلا ىلا عت هللا ةايباذك ليثلا“ 'ا دو عرف

 4 دك دركد 2ك ارئاةلخهحرك و ناشرصموبنرطو ناط زنو رؤى م اهحوج
 كر 1تورقاط(بنرطو قاط]ةفاطالا (ىزور)

رلا بابرآ (ىنعلا آ 1
 | رصتو اهجوج وأ هعياليتل امسهلاوا ةفاطل ةيعسرا مولهلا باص وماي اي

 اكاربج مهنا قلنا باقرا متوبع باغي طلال ,ةوالاقو ةغيتد فراعم تناكولو

 م-هرثعمو ىءومان دبس نع ضار الا ىلع مهربجوه هوما هتتعرذر هر صم ن
 ا هايلوالا عابتا نع سانلا اوع:ءايرلابابرأ اذكه بتال

 0 .تارلعا (ىئمللا) ياه راد نادك نادى رج هرم هارهج

 تارا نعي ذو 2 .تراصوتلا اسعلا ثلث مومن عار ةرصملارصس ةغيطللا فراعلاو

 53 ب وينال هنراعمي :نوملا اذكمهرص- تحياكبال-كاهملع ىلإ .وماصم ةياذج مسهتوم

 ثربناهجشب م د ويمر ىرتثم
 ةمظع رح ترص عنها نذاي

 اذن

 هول ماع 0
 تسناسن امهلبه شدو نوزفا دروخ نازا ازارو ف ىو“ هد م

 ادادرضوادث از نكممللكالا كلا صا ارودنا لاملاو (يناعلاا) م ضب

 ينعي ريسغتلل هيلع فوطع مةدانزلا نعم ةس رعلا *ابا اراارسسكم شد دئازلا ىنع<

 ىععوكه نا :ةادأتسناسْنآلا لب ىأتامهلب ةرعملا هده طصاام عل بددزترل اصعما نأ

 تناك اكن آلا ىهاسعلا لبى عبالؤأة .سراشلا ءابئارسسكي شيب تناك تسدوباسعل كالت
 «د_شولاوعلا ءايحتى-2:ولزالا جصرلاه نم هداه ىلع ملطيالا تارواذنكالوا

 نآلا لزألا ىف تناك اك لية ب رشل هن اذددزت ل تادو>وملا دام! لسجالىلاعتهللاو ادوحو

 تاذردودش نوزفارثا رئاردإلا 53 لاقاذولوتاكا يك نآلاو يدعم نكنإلو ههاناكو ىهاك

 ناكاكتنآلا لدوري تاذلا قوادئازرثالا ف راص(ىنعملا يميز تاتو فوزتاارتاذ و ىف
 ماعلا د اصاب .اوبصوصخمدو +ولاةناصقنالوةف 5 الوذ .ايزتا ذلا ىف نكسلو

 فرعأن أ "تاك ضتغ ىف« نأك اينآلا ل تواغتالو نكي
 هحو قيوم ه>والا اكل اهّريش لكن كم داحتاب تادووملاتدجو 1 :فرع اللمخلا تقامف



 ندا

 للا (ىنعلا) جدشن ا 0
 نوزفاثليلإ» ىوتشم ناكاامنآل الأ نكي) ىذفا لانو هدير ألاعل ادا نمالعور ل

 قانا داوعا نم نكس (ىندملا) ب قرغتنوزفاودنبا
 م مالا ينو تال ةدارز

0 
 هنر ومالا لاذ سرهاظت ىيدرثلا لا عت هرأ وار رثالا ةدايزخ (ىنعلا) )6 داراكو 8

 اثلا العث دام دوب وك ه ليلدولاذرهىوزفاتهؤإ ىرتشم ةئاتلا هعن_بئارغو لما

 تثاذنا ىلع ةلادوةلبلع زاعلابو ة: دام نوكس اهناب لبا دتاذ لك ةداي ذو (نلا) ميلياع
 داعيا دعب و وم ىنلاو لاكن انو بوما ذ بيغ ناك كورلا لاو ثو دا ن .امىرابلا

 !بابسالاماءلذ ن3 رامات تارا ءانيانلات ديرو ران
 ”نمتاو وفل ىلء دوجولا بنا ىهف ةرئادىلاعتهتوه سهران ؟نانتاذلاب اهطابترا
 ديثمىلا آدبلانذم :رئادلا ف سن ظيخأسبامو مولع بر د_هدالا ةزخنامو هنمازخ اند_ثمالا

 دوعي هيلاوأ دبملا موج و رم هن
 ظيىنعللا | له نمو با

 انومليشلا»ام ناك كف هاي الا |لهأ ن ممهادعامراث و . ااا ماشي ماود

 -تاصقكم مول توللا| ذك ىمومان د يسمجو نم نوعرف موثا

 2 لا :زلاورصحلا اني نوزيجالزالعا ناكالو» مأ ىلع بلاغ و

 مهرعسنا اةوج نم فاخ ىأ نياالاا ىف لاقو .ىلءالاتناثلنا فتئالانلق
 فرخ نا ىف اريشي نبدللا مس لافر هءاوذ ,ةمويالق سال | ىل هور .مأ سيئانتا :

 تفك لف ىونثم هنم فوملا هللا عزنب نا ىلا ,:ناكو لو ةينا.الاةل.+لا ىف زوكس عتب ريشدلا

 انديسلان(ىنعملا]  تسينزييمتار قلك مك نوح ه
 8 اوقرغبا مزيل اخلا نأب لعفأ فيك كلشلا ف مومارو قال اربغأ
 ىم ةداعللقراخةرسعملا اورصملا نمالك نالةر عم اين :الاولاَ اذ هاو:

 الدي_ليلاعتي حلا لات( ىنعملا) مكان :ىزتعو منك ديبارزيب م تنك »ا

 ماهل باطقهحو نءىسومان

 نمو قرد لاكن لئاءالف املاهوارلا ةزيبمتالىذلا ل ملا لعجاوازع.ةنلغللر ولأ ىو

 جاد دوش

١ 

 ا



 اقفل

 فك د هررآراررد نر هجرك لف ىمر سلا نم زل اهب قرغبةلاح لال ىطعأ قطا لا |
 رجلك الو ايام -:راعم ىف ةرحسلاو(ىنعملا) إفشال ت؟بلاغزتا يبرم ه
 ةيوسف للاعت لاقانلأ نيءي_اؤنكو لا كنلاو رورغلا.ك يلع م-هدوعم حدب لاي ىأ ف كلاب

 ىبوماب (نوبلاغلا نمتلانانوعرفةزهناولاةر مجهعو مهلابحاوةلأذ) م-عماربخم
 اراعشا ديزلاب مهرعمهبشو ىلهالا تنال فةالانلف ىأ فذقالموعبس ىلع ابلاغ

 الف فارعالا روس ىلاهنهتلالاق سانتا نبعأ هارطب رالملاءالايخوالطاباتل هنوكم

 مجال[ ارذطلم شعب لات( يظعر ع ازاجر مهوب هرتساو سانلا نيعأاورعسارغلأ
 وسجم قلمنا نوكسل ىمومةغيخ هسف'ىف سس حوأت كنت ديس عدلا ةرارحاوفثرثأاناف
 فارهالاةرو_ىفاشيأ ىلاعن هلا لاثمول دادعتا الرا بلاو حلا نيب زييقلاو قرغلا نع
 عارف) مهيوه نربلقيىأ (نوكتذأيامفملت ىهاذات كلا هءلأ نأ ىبرمىلا انيحوأو)

 كلانه) هموقو نوعرف ىأ ( اوبلغذ) رصحلا نم( نول ههياولكم
 يسوم برديسلاعلا برب ان اولاقنيدجا اسةرصسلا قلأة)ن 0

 دوعن دوعردلادوبإل ىمنيلالج ىهننارعللا ىنأ:رالإ:ه2ل"نيمهرده | ام ناب مولعل(نوراهو
 .16 ىدومانديسد وم ىو ناكو ( ىندملا) يب راتبك اهنيآرامإب ا هنو و راكفاره-
 .ايطلاو ة_هكسملا مال اهبل ىسءاندتدوكو انك اراضفارعسلا مالسلا
 .-اصعلات راسا اراض سنا! لسوميكم شاى ءابنالا عام دوعىلعو

 م6رثكم مبرعلاءاعجماينالا اخ سرح أو. الاى ديدان ديسأربأو هوعتطماام
 ار ئثال قوم ا* اي ازيح ىف ةءايطلاواراعو ابي هرصتلا اذا هذ
 قوه دار وسكر هإ ىو ايرعأا برعلا ةحاصفىه تباغةح ا مق نيداوملا نمرهظ ىن-
 ثالثلا ةئمزالا ف دح او لكل أ (ىعملا) 4 عاراوكمدنا ل مئلنس م كنون
 ةحالاايدارأ ن كلل ملا مسا ناكر ولو كمت نذل نا ىل هع ةححالملاو نسسأا يدا نماهرمغو
 لغزلا نمصا امل لاب هذلاوةشذلا هزيقي كحممماسحو مم اللوهىذلا توملارجاتها
 يحولا املسعلا باص أريح ف ليحلاو ا رااوركملاو ب ذكل ابرد هلا دب ىذلا نارا اراها

 تورت ايندلا باكل ةط-_مار مهعر ومو ال_هتالل## مهروض> قونانرعلا بابرأو
 1 د م-هلءاسو راؤوكيو مسرلعاوعمتلا قالتارمزطسل ليحل او ركملاودأشرألاىوهدبا

 تافو كتاب مهل ف شكسنيف سفنلا ودب سهل الاركملامسملع وسيف م, وغلا سوفتلاب

 ضرح تاماركآلا هده لثمل ىلاغي وةرعسلاك ةمكملاارءذيفتالايلن ا سرعتك ة يروا
 ىلع ساشنا هلو ات دلل سلا ليم عم رارسسالا ف كل لزنتاذا كلا-!!لاحاذك لاجرلا

 مدبءانلالتتاك ثولتو رورغل او ريكسلا لاك عمةسايرلا ىعدا هسيلعاوعمتجاو ةءاركسلا



 ع ءانأو ةلاحلاهذ له ىلع ىدا اذا يملا مكر وعدا رم ةيالولا اولاق مال ضرسا

 ىو لاقةيدبالاة ايدل مسهلوصوو قاشعلا لام لآناو هب ايعلاو لهجنو لغز روظتوللا
 بمذ (ىنعلا) :تشملءانثا دونءازاارودره « تشذكى و.ةزمممو تفرط

 هدوجو عطس نم امهمدحاو لك سا ىأ تشطلا عقو و ىسوماندي 'تدسو رصتلا
 دوجولا عم !ةهدوبن ا ىفع اه لكلام بشان «ىذما مالا الأ قبيل دعنا ىأ

 (ينلا) هداه تعفر زج نب
 ةزعلاريغ نا-ءالاو نبدا تو ند

 ن :النونك ١بلقىا [فسرذ »

 أرد صلاوفصا!نمبرشاونآلا شمالا .كحلا !ىقتخا هالو (ىنعملا

 اذا ىدبمئصنلاوارلاءانءمفالا !نالءامّداىأ نال

 ا:ةلاو توما كلش نكيرلو لماكتلا نم
 ,تسدت سدىزب زعزا ثدنر و تسافنوح لم 8

 1 توااوعو ل اناك .1لئاعدا ىأكنالت فو

 1 لنرعلا هج سلا 00 :ذيقزعلا

 ايهقالحملا أ. ناز ريصا انكل ىوع دلال

 هلم إل ىج نوكست ن لن #او ةحال لا لعذر
 ىلع ددبلا ترم (ىهلا) مب زاك تسنا

 اوف لعبا ابل ا
 ا ضارفلا قي قربه ئءهررش ”"ىأوصااملا

 بتال ا ولو (ىنعلا) يىدشلل اوادشر ماك

 رك لاذ ةنرخآلكراد:.ةيدمحلاةةب رطالاكلا -ناكول رشو ثفملا صتانلا

 ندح ىل# مدقيف لمص مق ىلء عاطيق رمال لؤأ اداوسنوكست ةبةاعل اورخ آلا ىف ثعقو ىتدلا

 .٠ اقلردنا هيسلؤا ىدشنوجإو رشم ل هعلاةرو دكرداوسنم ةرخآلا اربي وزمعلا



 لؤالافد_هاشىأ دوسارمالا لوأ ىف ناكولو (ىسعلا)
 قىأ 'امالا ىفةر امكلاو قامالا نمةرو خلاب دعبل ثول! «ىجش
 بتااطارل_ةفىا هك وشم قانل' عارسملا ىلا ةفورصمءاغالا <

 هلاحارمقا لطف ءايمكسا ابلاط ناكسأو ( (ىنعلا)  ىديبلا !قرزوا

 ,«اجغو هر خ آل ىع وه ثغو «خ نى ءابلاذ ةتمناكاز
 ا ذي ولو (يدعلا) 5-05 د ناك :كشارباج هب شب وخلاعزا ىدثلد

 راج ىأرلة:.ك-!اوةيدوبه)ارهظمرط احللاو باغلارسسكستم همر حافر هم شو:
 هل ابيبط قلر بابل اهم متفو هما دقني رسكدا ١

 قارللالاذر (ىنلا) ٠ .؟ثاواوديدارتيتاعو

 ارض ىأاطويرعرا هروذلا له نعي مدردراسكمت :الا ابر ن دو اريسكت ءناكلو ةبةاعلاىأرل

 مركز ادوار زننآ « دار ريسك ١ ىوسارا مسهل شفا ىو + عسوقاغنلاوءايرلا نه
 اريك الا بناجر ذاكلاوهو ساعتلا بهذأ ىلاعت هقا لس نكيملأ (ىسملا) )6 دنام مورمش
 امور قي فارل ,!او هو بهذلاب سدلملا ىادو ارز لاذوهتزع لوبق را هفتاميالاوعو
 م نداملاك نأ يزال نم ىلاعت ءدمرك نءادودرع
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 ىندعلاضرااوهاذهو صفنر هترفس تهذالارأت
 ندعملا ةرارا كتلة

 05 !!نماسإ رقفزلا لادتعالاىل 3

 :_زامااوداب وذلابفوسوهرهوج هلءزال نكن ابنك لمس نال ذا
 رفبالْ يذلا نأ اولعر لكى حو اهذ ناصفتلا ىل عنك نكما بهذا

 0 .ىبعاتي راش مدل اغدك ب ني يىوعد نأ ,كس«درشارزكا) ىوشم

 ,الدا, الا ىعدمال ىأ ءاع 2اللارطان نكس: ال ىف ا ماي ىأ بهذملاب سا

 نومشحم دلك اني ناش مثحرش رونا ىوتثم ىعأ اذك

 ةرمسب كلل ا طو ثلا يع لعجي رذغارؤ(ىدلاز جدتك
 هديدتل كرو الاب ثرسح هدا هديتك اراها اكن ىونثم روش

 اهئاوكرادتو «ايلوالاوءابرنالا متيم ءلاورخآلا ارآرنيذلا الو ولرظنا (ينعلا) 0
 ىون ,ءالانءبغرأو او رالا نمنسحأ م .خالييع الاةطبغو اوزالاةريسح مه

 ازور ظناد(ىذا) يدنا هديربب رسلصازدسافريم « دنا هديد لاح كارا ارك
 ا ارعطةةلامحلادسةناورظتنيالأ* الو ءارظناوأ تدلل ةودنملاةلامحلا اوأرنيألا

 هودجرخراثلا

 دلسافلا



 تاىل-ع ردات يلقى أرارأ أني هضوم اف ني لأرم كل سلا الس 1 نمدسافلا
 اسادلاةدايعفاوك ءالرظتلا وكرت ىأ ن١ ارسكم ةين (ةلاو نيا تثب ىاوالا
 كال مضر رجال .اكدااب ىتسهااملاءارر مهو ية! نطولاو سلا نءاوعطفناو
 بذاك عص قداس مصو ل شو ت-!«رددك نيب ىلاح شدي ىونشم لادتعالا نع انرخم
 هلدا دس ساال هنالل كلاو لهجلا ىف لا احلا كالذرطان لاما ارا ,طاندنه(ىنعلا) يذي ردره
 !نعلذاغلا لا لاخلا دم: قارناكسصو ىم وأ البلا هيلْزئاذانداعملاو وأ ديااركشل
 كلا ىنعي داو أم نم لكي ذاكسلا عب ملا قداصا ا عصأ اه دمع ككاو ل-«اقوءىذلا
 لهلابا!نموخلاو شر ملا نا اخ دشناو تدع قداماازيعالو حالا هاملا
 ىتناب (ىنعلا] « ناو ىا تكالهداب ريهداد نب تاوراكت اراه دس ذاكعبسإل ىوتشم
 0 الهر ةءاطما ةلذاتىأ ناو راكمفإ .نذاكلا مصلا
 | ىم دا ازيملو ةيقاملاركف تلو ىعملا نم لغو ةرهاظلا ةروصللر ملا اذك ارت
 |ركمملا نمةكل هم نولأ ام عقبة صتانلا اةيب رتبي لءاكلا قداصلا نمباذكلا
 «٠ تسيزادلا 0 327 تاعالاو نيدلا نم مرحي ول مفةسو لاو
 لك ىنءي طاغلا ل مار ريفادبأ د ل (ىعاا) « تا.نزاكو لح شك نابنن 1ىاو
 ةةلاءره اه نانهارسس لعنالةرهاظكاةنرو هتلر املك ننال طاغلا ف ءاروهةّدلاءارن دنا
 ةلالشاا ىف تعتوا دير مدل تنكو (تبخ أل الماك اد_ثيم هتنتملاذاف هسنط ابن ءنسحأ
 عقوملا نما معدد وجخبل ضار ارمءالر 3< كسل يذلا نا -ظالاىأ ناجل لايم يسأ اب
 هلاوقأ نه رالزا هبرحأتأ عت كرجةمالأو لولب ابلادارأ اذا لفاملا ىلعف طلغلا ف
 نكي دأ ل مصق سانلاةطلا ع : نم ضر ءءوهو مب رذلا ع رشا ة-ةباطم اهارتاةلاعذأو
 مت عبانءارراندركم او ىرم دزا دم ند 720 هو بانك هناتهرذحاالاووه

 3 .ايلرالار“ ابناللةفبانملايءرمأو هاو عدن م عملا نم ناس .ىفاذ.
 ابادكلا .ايموبأ (ىنعملا) م مدز مهرب نئيباردجا نيد « مدخادوخ

 وأد اوما 1 0 1 نودع يانا سالت
 0 ا ل

 1 نع هىنك ايدو
 ارطا نكن 9بانكللاذ سمبل (ينعلا) ركنرخآ

 تنءللاونلع# 0 ىءب بازكلا ىيذملا
 عضو عدل ساذلا ضعن ةعبات

 أرايتءالابلاعتراتءاالهان الا ةيقاعلا قرظناو هيرتغت لوميا تغتاثالودلامءادحا

 م عم شيب رددو ران نككورسإ 6 عج صرحزا نكمىزودالا نط ىتشم لآمأل



 معمل

 'اوءاب رلاو بحس, قافتاو للامام .صرح ل>الةلالدلا لعمال (ىنعملا)
 انه ايهاذ نك دمنا فب رطعيضماب وعذما.ذ هنءاغران نكوداشرالاىو هدو
 دشرلا اذك ةاظلا فراك ىرهاظلا عمل .نآمد رئاوهو ممّا كما د بهذي ى تح دشرملا]

 قبره نالن امبالاوةبحل ارو هيفعضي وماهوالاو الوكسشلاتالظكلبلق
 ماج ىو دوصقملا لا لوسولا كلري نال دشرا ا معبر هذال نأ مادام لو «

 عمشلانال (ىنعلا) م ماكماددوخاب وتسا هنادفرأ
 دس: لو ناكمدشرلا كلون ىأريتم ار مغلا لمتد مق ىذللا قير طلاوهود هللا لب ري
 ريذاو عفنلا ةبحىأ ادور خم اوأ .11فرطلا اذه ىرتقانايعىب رطلا ىرتق
 رهن دوحومناطيكلاو ةراثالاس ةئلاركموررشلاوهو ماا لح ىأ ءاكمادوأ :دوجوم

 (ىنملا) 6 غاز شو زب شقة ددركهدي» « غارجاب ىهاوخ هنروىهاوةعرك 9 ىونش»
 قداملاد_رملاوهوزاملا شةنثل ىريد ثرملاوهو غارملا بي :باطتل ناو تبل طنا
 ناب رطلا عملا هرشكر مى مم أ نكن ناى أبا زحسسلاروزملا عيدلاوهر غازلا شنو
 هنبالأم دانا .«ارالاهتيساخن الدعرلا داشرامعئاذك باطن ناو تامل
 نازاب ناب « دئتخورفا لغد ناغاز نيا هنرول/ي واتح غالبا الال وسرلا ىلعام ىلاعت
 ملاذاريوزتلاو ركملارهر غشا ىئاواءشأ ناكر فكا هظجالاوأ (ىنسعملا) دنت ادب وس
 تازابلا توماراعأ تاب رسفلا كان نال مءزي م قتعية#الد ثرملادانرا عمنا اعدان نكست
 نيبلا بارغ بارغلا ىعسامو !مماك-لابه مهو باةوثا والات اَالاطسا اوظفح أ ضلا
 ,مالسلاا هياعح وف ني نايهئالالا

 لاةلاوليقل

 نوبغربالل مكلا !نكرن م
 ماغي ورك د_هدهزار « يتدزومادرك

 حاسس لمت نيب اىعيب ابسريخودهدملا ري نيادمدهلا ترس قف معنا (ىنعملا) يابس
 فراملاو لءلاباب رأد هدولايدارأ ,ءاسالا هم ,ةيالوعم الك ى عمو هريس لعب الده دولا
 كردي الءلااكف ىوذعملا ده دولا دج أدلة ناف قيما نط رلاو ىسولالا ماعلا ب و قثعلاو
 كياعف كرديالو هم-هذبالو ىلهالا نطولا نعربالو هذا لخاد معيال معلا اذكءزس
 نيذلاو ىو ىلهىلاهت هلا نءىيذوتلا بل طتو هتيناحورن رمل لماك ةهداتماذهاي
 ءةسور ل نابإو ىوشم لاقاذواو بذاكلا نمو داصاازيقأ نلبس مهن .دهاج

 هس رز



 تنئذلاوهو هتسرربتوص معدل (ىنعملا منادهدهاتزارناءاش جاتو ناديءتس رز
 قاذدهدهلا توس نام دراهت ىلع طبتراىدلاىغراعلاتوصا وهو <:

 راو: دما راؤأ نم (اءاك أقوت) بولغا!ءامس (ءامسلا يف اهءرذو) ىلامت اذ

 ةونيعموهومدبلا لا عتبرلا برقم را دسبعلا برقي (نيحلك) تانفشاكملا
  ضرالا ىف تبانا.واسأ للا ناك نيل الا .-اس لاق نبدا مدن ىسهتنا (اهردذا)
 لك كلذك ىلامث هدا .نيحلك اهرثىطءتءامسلا فا وهرخر

 ليقلاباب رأامأو ىبتنا ةو لك اد تسحْزبو «اون لاس ءاملا ادعي هلمعو

 جاترلما اذنك اميب زيقلا ىف مساترمغلاب طومان ول سأ مب يلاقلاو

 نالغأو جانب .ىتسعملا نيطالسءاجسو الس أو جاز ريمو د هدول !جاتنما اللا

 ناثيوردفرحإ» ئراث» لوغيى رع ]ل3-هل»نيكل اا قإ ىطعاطةنيعذماءامعسو
 تازومروءارغخلاتارابع (ىسعلا) ( هك نأر رقاب ايح نبا هناء: ءانراع تكنو

 ىوشم اجذتجاو اهربغ نما هزيف مهنلأ لك« اهوطي ,ر

 هردن رووا ذآ آو صرح كيلا 3 وو 3
 أرد هملاعتالا باب نمر هظمنأ ىل_عاهرا ملل الزمب عادلا ذةغلا لا معألل تاكو لو (يمان)

 ازييغلاو لقفل هللا .هاطو [ىنعي رآطالا يتسع لودقلا مسانزو ىلبءىهم
 رول ءاورذفي "اهسو» ايم محرم له عمطلاو صر نأ كل علل او
 .> ىرش ىلع ءابلوالاو“ اي نالا او زكصص تح ىلا مالك عاقسإ

 نإ زهمناك تسنح ئرزكو تسنرودت>رزناروك روك اك
 0 :سيلالا ذعمطلاو صرأ ا ىف ,مأن 0 5
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 لك تولورو ذهب سبأ ممطلاو صرااب ىل لا ةةيملا ىف ىبعألا نكسلو ىلا عت هللا لالا
 عامطلا صب رملا للا ر[كربد_ةن نكن أ ءامذل هم.طو «سرح لازاو هللا لع
 هلام لرادتيإ نافال ةموالاضنإ اكن لاابلا نمزحلا مالك قرغب لو ارلاو بانكلاراتخا

 رح( اجر« تبن
 الا نم ةياثك هاضعا

 فطالاوفألا مهاوهذ نار ةغوههاةمحرل بنسمالثا ا درع هللا بحااذا ىرق ىلمرط اسللا
 ىف مرهف ليط اوركملاو ىوهلاو سغنلا نع أشندطلاب د .!الث اامأو ار وة نوكبالا

 س دح (ضرم مهب ولق ىف) ىلاعت هللا لاق بول لا ضا رمأ نم
 هلأ 1 هدازن

 رطل ه7 نلل) تدنن
 اك و وحاب قب هىطلاا ده تلا كلوسولا بلا لو 0

 طب رعجطلااو صرملا ىأ قاملا عب

 :ىرولاو سغنلا ىشتقم ىلع

 أرهاظلاةروسو لالا هن 0 لاو لا ارسل
 ناسنالا الرا ايلاو رها ااا ورا نيدهةسرعغ مجالءرخآالو رمال لأنو ركسف الو
 سوديد ىلا دشابناروم١إط ىوتملاقاذ هلو ناويأا ن ١ صقن !ناويعأ عسبطب يوطللا
 ارضا الاس رظن ىذفا لاذ نوكي ررعالا (ىنعلا) )6 سو شي زارت منام نوجا م

 نقاظلا



 داعملاوأدبلاو نطابااو رهاظلاو رخأتملاو مدغم نم هبال مثالا لئمرها لا
 | فرش دومن سكت سم جألي وج مه هافلتو م ثاوأكم جود نرجو ىم ةيئاعلا
 را الر ةبلا نال: دح او نيم فلذ مرح جو ناكل (ىنملا)
 ناوي الو ريال ةريسسب الوةرب هب!او مهبل ار ون فرش ةريشم نوكأ تاسنالل ةمرأا ليدل
 هلا تاعو رف نء سيل اذهوتا فالا نمةدحاو نيم نام ذك اتملقاذا هينيعناعضناكذ
 انةمراسنالاريونتىلءراتخلاردلا ف لاق ةميقل اعد رنيم نفل اتاعو رفا مهلا
 ةناقانالا ةميقلا عبر صرفو لشن و ناسحو) هلباىأ (هر و زجو رازح ةرقب يع فو)امرمثو
 عسب رانيا تاذاعاكث را سف هل: .ءو اه انيع نيم اذهب رأ,نوكيافنا ام لمعلا

 أراب ىيع أ تقول ءيلهدربنكللوءانمّتنام قر ةلاوةاشلاك هنع ىلانعن هللا ىغرمج
 مال لاو الملا هيلع هنا ىورامْ ملا ىلوالافر ماك دكس بلو هته ف هن
 0 يقتلاوةسمبأ ا

 نانالا 0 ا 0

 اذه نم شرشلاهدارمو ناالإكتنة داو نيع و ةكرشلا ىنب

 هينيع ناكذذ ىنعملاو ةبناعااوهر نطل ادئاوهورهاظارطاندأ_فالاورهاظل
 أردك ٠ مج دنادز راق .:هم جف ودك لاقاذ ءارنا#:الا نمةدحاو نيعتماثع

 (ينلا)فشج
 ةداجزات زالت ميقفست و ةدازمدامثحالا ىكر ووو ىوشم

 باطغللامذءايلاو عللا ةب ىعلا فاكلا تش (ىتك ) طرشلاءادأرك ٠
 ةداجن مثل هزلي نآسننيع تعلم ناو (ىنهملا)

 ىراكرا مجود « درا هتصتكمشح كانط ىو هل ,فصن ارح ناك وا ادسبع
 لوعلاوةناءالارأك لعفت يتبع ةبح أسمالبو هعماهدحو ىدآل انيعنال (ينملا) هيدنكيم

 9 اريجلاو رلاامأواهدحو

 م هاروءاتنولا
 6 « تسرخاىإشاؤانوحرخ مشحإط ىمالثم
 ناكناو *_ة!هارظنالولباطسالا ىريزب رخآ الولؤأ الب راحلانيع ثناكأا ا (ينلن)
 اهاثدمنعاولذغو ارو ساوأرايندلا لهأ اذكر ررعالا مك همكشل ادوار ايع وملك



 ل>الدا طا 1 م

 يىرجابلطبةمقرمالخ

 تقر ىء هنرجأ باطد
 هلاسرا لبق مالغلا لاذو
 .ابطلاسيئروج راثا

 ماىرجزا ٠ ردقنيكواتمهزرو زار ودإل ىوشم هناسحاىنع تعئوو ىتفشن نات ىف
 "ىلع ئرج ىذهلا نمرا دما ذه ناب هتمه نمو ناطا ا نم ديعب (ىنملا) يك رظن ردنا شديآ

 تدلل همر مث فك 99 ىو كتاضر كلج نموهلبهاشاح ورظتلا هلق أب
 داع ابيع < (ىعملا) «تسدئكن: فور ئاربف ه تا هدو رف
 اىأ هبرمأي ووو ةطصملا لحالي يمأ ناطا ا ل ا ةطاتم لاق ىذملاعهمام
 ركرىغسناطل رلاولِث(يتحالاودبل !قيضرج الالو ةئ ذا او
 1 ') 6 نهكر ز مهتسك اش .٠ انيتضن لبا هللاو تسازياهد تاك ل كم

 هدنعناطلسلانالهامناطل-الرب_خال صوتاتونيلهتنمدلكمل اذه شاول ابيممال#غلا

 ب تج هوكدس يعطل دام بارئاشيأ قيتءلا بهذملا
 قم مقا ىنحاا مالغلا م مال حالى بطل الساحل (ىنعلا) «تتادكىمرحزا

 ىمعب ئشلا كلب ح ىوذل ىل_ه«هكسم ىالا صرحلا نءاهةرجال_غلا كاذو اهز ربأو ةىعرون

 م تشاد ىدوسر اعينشتىسدز ه تئاجتقو ردشدمامك ىرح نوح 8 ىم معي و
 اهلنثت .مالغا ا لاذ هتداو نما سفان لماعطل او رجلا ىصضلا تنو ىف أ هناا (ىنعملا)

 :امرف هدنب كو تفك « اهثاهنيا دينكيمدساةتذك قط ىبةدئانريإ ىلع مواربك

 .طيزا لي ىاكم ىغعطم شيب
 ليكو ىعطلابدارأو: ىؤيطلا ردع يهذناطا- ةفقرلا

 بسلا تاك نال ع ىلا ناطالانيطم ٠ نيمو ه نمي اثات

 دركةرهمهوا « تثار

 "افلا ل سجال ىلعا..مالاءذه نودساةّتف الئاقرو شحال, راس مالغلا الاذو (ىنعملا) هل

 تاطالا ممأينوطوبرمنغلب دارا الرانم سقي صو هلا اذ_هلء نال ىضططملا لاق

 عرفزاربكم بال وثم مكن : نموه لت ىوأل ىلع ور جو. كالقءرمأ اذهو
 دكستال صوصخلا اذه مالغاب (ىنهلا] 6 ريت تسو زازا كنز مكن اكرب « ريك لسازا نبا
 لبضوُملا نم سين هنال سول ىلع نعطن الو ام هلعنال ىأ لسالا نم هكهالءع رغلا نم

 تبمرذا تيمرامإو ىو. هبيبل ىلع هةوق ىلارظنتإلا ىوقلا ذضعلا نم مجد اىأو»
 نمعالثبا تيءرذا تيمرامةبكر(ىنهاا) م تسادخزا ناك ثك هتبكىنإب » تسالابا



 ىفىرلا كلاذنالىرلاهلدستالىأ امنذ لو هيلع هللا لس ىلا ىلع ب رمشت الو ىلا هللا
 ةروسف ىلاه:هللااتبدس!1 نم بايسالاو طئا ولا قرفاىأ ىلاعت هللا نمة_ةيذظا

 ىقننإ ١
 قرذلاو هال هترثأ مثل هتثاوهبيبح نع ىرلا نو :تأو ياكل ةءاصلا نع لتتتلا

 ىرلا قام انهو بم وهو لتقل ابدس مولعخ هفتلهلامأو ةءاهلا نع لتقل فن ىلاعت هنا

 01 1 وقل نانو يار يةمتر
 هلع بد ب ضغأا ىلع لقثم مالك ةءولمم ةةرستكو:

 م دعقرلا كلن ىقو ( (ىنعلا) © تفس اى اظتودوجر“ ,هوك « تن

 حدى[ ناطل لا اضودو+رهوج بهو ناطالاىل-_هالؤأ اهخ مماىأ ثاكلسلا

 |ودفك نوزئارباورحزىاإل ى .« اخو هدو بتكو ةعترلا كلت ىف تاطل سلا
 تاجاملا بلال ةجاح نمايتاطاساب (ىنعما) يو تاجاست جاع ىاشقردو
 نادتخوت فا هدهد نارك دهد هج" راك ذازو ى ع باوعلاو رصلا نمدوجاو ديزا
 «اكبلايهيطعب ضراللرأطمالا نم هيطميأ لك باعسلا نال (ىندلا) يدهدناوخ لأبي
 الو "لاري فاكوصغ ةوك ةلاح ةمعتوام اعط عاطقتااليالصت» تهمل ىطمي كلغك اما مل مغلاو

 (ينلا] عدرغ اعز راحدمزا مشخىوب ه دون جدمهحرك «ةر رهاملا 8 كوتشم نام

 ةحعارىطعي وىربة-هقرلا كل“ ىف ىذا« انثلاوح دل نكلا انبراح دم ةءْفرلاره 1طن ناك ولو

 رنا لكى وذ ىلءلابلاشيوشتورط افعاركعت نمتأشنا بنل ةرثو ب ضغاراث؟



 فقل
 ازارودىرودوتك « ترو تروى راكم ءهدازإل 35 اذه نم ةماحاو هبفاسع
 كنالت_هيقو روالبكلامفاعيح .ارلاواسنالا لجأ نا ,«و(ىنعملا) كب تشرسر ون
 تالرثأر وثلا نمثل لق ىفالو رط املا«! نمرتأ كيف سيلو دعب ةعيبطلار ولن هو ديب
 كيفسيلوناطا!ةمد-فتصالخاك بن سلو ممأو ىعأ ناوج ل وهو لاو هرم رح

 وج مه وب دوشد ساكنا _خراكق تو رإط ىوتش.لاقاذهلو ءاباطءرهظمنوكستل دا دعتسا
 هنالهلرايتماالاد_ان ككيءاخالا لمعو راكقتود( (ىنعملا) دوش دسار

 ملهناكد غي ءاسخالا ل و راك ذك | .اةروغل ا ىلءنركي ىرطفار مثلا نااكما

 ءاخالا لعوراك ىنعي هثم ىاواز ىنعجب دعي رسىنععدو ز نم فم عوز ظفل نا ىلع نكي
 صقانا!لمعو راك لومي ءاك ادسان ىرطلار ملا توكيد كسلا ذه لجأ نب ,هواد ساكن وكي
 ادسان نوكي متم لساحلا هرم للا دتعالا ند فر كلارا لثم داكن وكيل سب هةفاطاال

 (ىنعلا) مدافرنركملاعزاتسهدكسناز ٠ دا كو زدرارباس د نر
 (اعنمم-هدوج را .بحالا كة نال ءاخالا ببن داكلابقأب اروذاسن هلا قاور

 مالو ةفاطللاو يثؤرلا |ي.ةدلا نم» ماعدا
 نو رب هبال يثا[ظاؤلا عفر لابعلاولاملا لال ماولابا اذا

 .انرمدمأ موفلأباماو رك يح عو ةبامري خب ال للا نا ىلاسعأ هول
 :هكسملاو ةحلدملا نعول تال د11 لال مسوامذوامنا اواعي
 دوكستشي ل م[مضمالا عوكل تطلادلا عممال_ذلاك وهز جف
 4 0 « ايس ص دمزاددركت شوخ لإ ىوتثم لومي ينعم اذه
 حارتنا فل سعالو دقحو بضغ حاذملا ف نوكيأسا عب دما نمىةرتالوود_سل(ىبعلا)

 ةءولم تناك نو ع ب ب

 كاثفا اركونبك زا لدىاإل ىم_ةعاطاهل لقب الورعاول عفريالت ذلا قالخالا

 ايرأه برعلاو ةهاركملا نم نكب افاي (ينعلا) مرش الالام ناوخد#لاناوكلاو « وش
 .1 لاكتافو سوم هللا ةيد .« ىلغامادما دلج و دج امرت كلة دعب نكو

 .نءلوةلايدحلا ظذاثرماذاك نان ىلاعت هيلع ءانثااو هلا عد ل

 الو ةل_حواد انف

 لدج نوكيف لمعلا

 » نو ردهارك اودجلا نإ زرإل ىوشم لاقان_هلودارهلالرما
 دولا الاذبلملاءارك !عم ناالاىلعد حلا (ىنعلا) م نوفا

 لاعتقال بلقاس يلاذا لوبةمربغةليحو 6 انتا -الان

 مكتتابثو مك« ولة ىلارظن نكسلو مكدلاسعأو مكدو هلا
 6م ىملاس و رهاب 3 نك ادع هتفك تاهكتاوإل كرم لاق

1 



001 

 موابلرظنأ ل ىدابعرهاظارظن الان ىلاعن هللا لاق صو سكنا ىلع (ىنلا)
 ,#فب لامعالا ثنأك اذا فيكسف اهروس ىلا الو صولملاا دز # عمكلا عار هان هللا
 هرفئاومغ ىوودك ى جحود ركسش سوءا: تهح زاك حادم[ثباك إل ءاركالاو
 ةياكحنا_ىفاذه :غوردوتسفالاهركذنآ كدوغ وار هاط قلد ثقالشووانءردنا
 مغلاةتار حاملا باق ىف نالاماو حود هملاركش لعق هراقوو هغرعة«> نم حاّدملا لاذ

 عودم ملا ناار مرك ل جال ن كمت, نإ حلادلاكلنن ترهل :مره الط ةئالثو دسلماو

 جدول مف هنطو ىلا عجرم قارعلا ىلا هرم نمرح ا هالجر نال اذوايذكو الوقت تئاكىل.
 اذك ه«نوئزهتسي سانا! ناكف عقرملا«-اباو ههجو ىلءرها1رقنلاو“ مآ نأ لاطاوثار هلا
 هاعاطنركلو قاما هزكيف هتكرحر هاو أر هال نمه باق بالك اثك هبلغر هلت فاذا .

 ٠ قارمز اد[ لدا, ىينآ ف ىوشم اض.ةةمنآ لك ىف نوكي ىو ضرغل ةيعمجولاب و
 هزابحأ هلأ ثرلا هامل. قارعلا ند ,«ىأ ىذلاالاذو (ىئعلا) يقارن زا ثارايدن ديسري زاب
  رفسالا قارأ ةديىرآت ذك اطاكع ةنح او نارسسبولا نمهل زم امو ةيرغلار اونارغلان م
 اذهناالا» ابحالا نهقارأ ذلا عفو معذم لابي علاق (ىنعال) هير وهدزم راب سنمربدوب

 دصداي شنب رثك « !يمتعلع هددإب ءةءلغاك ق ىرتشم ةراشبلادلا ارو ناكر شسلا
 4 :ةودح ةثام علب مرا طعأ لنانال ( (ىنسملا) انتر حدم

 دادغببرعل اقارعر ابمحاونرب .أ ماكل[ أره نيئارع قارعلا ناك الو هلءامد اذ
 ىررباه دجواهر رك 2 ىرتخب د! در هاشلار .ة-ناكما ده

 | ىلعذع ةيلها1لا ةرتْخََمَو قبلات 4 ةربمزا دئازد اح زار كش كان 8 درعا

 دحلاودعلا نمابراخ دينو ك5 ذارعأ الا ذيتح ةريثكدما امو ارئاواركش

 ةنارل ةنركلا

 "هم ىطعأ ةريغتلا ةمومغملا كل اوحأ هلاولاتم الكل ا اذه :ءابجالاع اعمدمب ياا

 .ومآ (هديدزدارركش ه هتخوس نهرب رس هنعربزتإل قم هتلوثتامكبذك ىلء

 هن ىذلاركمشلاو قرتخيو مو تنأو فوشكمسأرلاوناب رعندبلا (ىنهلا)
 ةزمههتنومآو هتخوس فنا لعرتسحتلا بحال :سيلذالاو ه:ةرسوأ د نم
 (ىخلا) عريات فاي رب ورسرب » فريم دحوركسشنا كوك © ىع باطغلل:ر دعم

 لعامل جون ةمالع ناي سدا ىنهإ كل رو كلسأر ىل ءريةوتالم رم أركسش ةمالد :١
 هدنكى تل ماا حج .٠ دنتىهشتآحدمثناب زك رت

 نكسلرهاظلا ىف:ةيلالا حدي ىأ ناطللا هل اذىلعحدملا يشب كنا ل ناكولو 0

 دنثنا ىل» كلاغا بذكم كلاب > نالاولاح ناساب هثم ةءاكسشلا له:ةءبسلاٌكلحراو>



 نكيرلأ دوما نامل هر 38 .ناطلسلا كلاذءاض دى تال (ىدملا) مدون ىراواشو أ ارم دوج السر ثناواضس» << م.منلاو و فاررفشل ا ى«؟ردصا |ندينت نم
 ىريسقتربم » داد.خآمدركر اي 'نم تفك ف ىعإ .ةل امش عفدفو هيرتةسن سسابلو.

 هسيلريمالافالاو ىسفن ىف عه ثرثك هيد اطعأام لك لاق (ئعملا) مداقتفازادركسن
 0 2 ان اطع لج مدتسإل ىوتثم داقتفالاو ةياعرلا ىف ري سقت

 !ىلعاهت .وريمالا نم اهتانخ أ ىتلااياطعلاةلبص(ىنعملا)
 !(ىدملا) مذاب الاب مدوباك اري زازحرد زاردرمم مدت مدادلا لا
 أةمىفءازملا موي ت نح أو نيج اندحلا ىلا ناطلسا !نا_ح ا نمهتظبف
 شدنتنكس لل ىوشم باظااوردصلا ياسو رظنلا نسحىا الات نك الالي را
 ام هئمءابحسألا ععساملل (ىنعملا)هتذو دودنيا ثنطلاب ردا ىأ تنررلام الرام

 رو راثباو ف 6ناشذوك أ "ىوتشي رد »ايو تلقا ثلا: ةدسو»
 نىذلاءاضرااوراثبالاو قتلا :مالع نأ (ىتقلا]< ىغمام ىفكم هنآ ت سقس
 ناكل ةكلاذامص#

 ليس « وك ليهدش مك ل ام عفركد وخط كم ىضءاعت ىأ ىغمامهتاقىألا
 ن اذا كليف عاض لل ءناضرفا (ىنعلا) # وك لي--ىاج

 ذا هل كليم نكي بيسىأ نم تلقام عصف هللا بح
 هو 12 نبا بهذولو ليلا ةرخآلالا هم فرسيل لا ةرخخالل كليه مدع
 ؛رهلاو ها .رلابابرأ لام يهغتاذهو بلمااىنفةرخآ !حلاصمىفلاسل الذب
 «أ دوس نكت ئن ”ىالحورلا ابل اتدايز وبي لن حورال: ايبا ة ديم ىندمياز 9 ىنسعلا) يارج ف رزاازفناجرا دنا غرك ه اجوهايسدب ركوتا

 .اهرهوج لوزيالر اهداوس قبب نك اهذ اطل تبا .ذولو ءادو لا نيعل نال هارب
 (ينعلا) «شخدي(ىمهزك فالكوب ه شرت كاكزاب الابن اشنوك ظىوتلم قاذا
 «. ارراثبانو رددشا,ناشند مو ىو .اك اس نكرءاعدالا اذه سغ رفاثلبإ 7 ةعاروأ ىوعدلاء ذبل مالك نمر ررمسلاو نسحلارظنللاةمالس نبأ ه-جولا ضمني
 لهزالوةهالم ةثام بالف ءاضحلاو ,راثيالل نوكي (ىنعملا) كارب ,راكوكم:تهتمالعد م



 هنن
 أرثأ الوذيدوبعلاوةدارعلا ىف صولا ناوةبهحلا لاكو بلغلاءافس

 دبآك ظ يزدس تور درد . فلنددركر ك اراثاردلاء9 ىون ءانئالاءذفهنمثليف

 قوذو:أبح ا باقل هضوعر هفلخ أ“ ءانعسلاو رانالان فاننا لامملا(ىنلا) غ

 لاقاذ_هلراهقاءضا يتق لعند !ضرأ ىف :عار لاو للا ضرأ باةلاو ىوتهم

 (ضرأ ف (ىدعلا) «قيلخدهكناو كان ىاهمنغ «:ىفدركث هار زو نمز رد)
 ناك اذارذبلانال اديا فلي الل خال عرزلا كاذدس:فيظناارذبلا .ار زكام نما

 لمح نيك !-ااوءارغةلارن

 دوجومةمالع ةئامن. طا

 دذابهح ست «٠ وهتاشو رزاءثوخ
 ءاضر رمت لولو نا غرك قا ضرأ تاو الارارمسالاو ةقرعملا لب و

 .ا:ةلام اهرك ذىتلا ةءساولا هلا ضرأ نعم نركمام لو غرأ ةدسأولا ها ضرأ نمنوكرام لا
 اخر صاوخو اوم دينؤلا نمنا (ةكالملا مهافوت نيذللانا) هل 3

 امهنمو صامحلاوهود سقم ممر ماعلاوهر فلل مه هلوتك انتا
 ام ؟م.فنأ ىلاط) ةكتالدلا مه انت نيل صاداتاصاخو در

 اواذ) ةكلئاللاتلاقىأ (ج !ذ).اهاسد نم بامندقو اهاك نم, 0

 نيروسأم ىرولا ةاذو 9 اءالثشبا ن !نءنيلفاف ىأ ( (ضر
 ةعساو) باقلاضراىأ (مَس[ض رأيي 5 تالا اوقف) ب

 لبةيناحو لالا صقل اركل -ةَيَرَضلا ضرالا قيضن
 لصح ةيهلالاة ب رولا شرق ابار نف ندلا مضى

 دويتو تسين عمير فانا ض را نباهكسنو »كوت 3

 لصاحألو عسب رالب نكن ةيناغلا ضرالا هه ناال(ىنملا) ) «ث_عسر ة.نآهللاضرا

 اري زنط وشم عسولاةدئازةنا ضرأ لامحلاو لساسالب نوكت هلا ضرأ فيك

 ضرالا«ذهعب رو(ينعلا) © تادسةهدرخ نررثك ارمئادو تسادح ىندوخوا عب ر

 لثما ةيحاثامعيسمب ىلا نم ةبدلكلا لكان هد

 .لثك هللازبب-ىفمهلاومأن

 اجب يدهن هقلاهالدخأب يذق ل رق ى لعب سو ناب قملا موو مسنم فلل نوكي

 دو هنأ ىل هبا ىطوي نمي شيك لبملا نم مظم [نوكست بح هلم هذ هرلذ مك دا راك

 شرع !نوكيل. راسب شرعلا نم ظمأ هني 2 هرج ةفزاطز لج قياسات

 اهرسغال



 البلا

 (ينعلا] «تنوردنا فرثاتسه تنور ىف ه نودماس تشو ؟ىفكد حال وتشمل ممابف
 ةمالمع نا نكمل ىلا هثهشا ثد_»- كناسل فرط ن.ءرهاظلا ىف لثءو ةةيلذلل دهسا ثلخ
 ىو نمو دابر ع ره ان الرثأ ..ثل: اي ىفالو كلر هامل ىف سيل دهلسا لاذ نال لف ني ددللا
 يبق سيلز وك ذملا قيحالا مالغل انا لفي ثهنم للملا ىف سدل المالك
 ناعوبرك_كاو عوضا هجر ىلع معنملاة مهذب فارئعالا زي ةةهلادشع ركشلاو
 ةدرحلا ظفةءادايدوهشلا طا ىلع فاك ءالاوهر باةلابركسُسو فو رهموهو ناسللاب

 لكي ق يلبام ىف حراوأجا عييمح ركشو بافلا,ركشو ناسالا, ر كبش حاولا ةئالئوهلسبقو
 مهاستلا نيت ذألاركسشو سا .ر هللاءر احم نءأمهشغ نيئيعلارك-ثفةحراجا
 يلج رلاركشو سانلا لاومأ نعاموذك نيد لارك-ثر هءاسمر هتالامصو مج ويع نع
 ءاضءالاركشو *انئل ورك" ذا ناسا اركشو ةفرعملا لفعل اركشو ةيمعملا ىف ىذملا نع نك
 ركشوءاضرلاو فوألا حورلاركشو انفااو: دابعلا سغنلاركشو ىل اعنهللا نمةسيشملا
 نأ .ارءاضرلاو يلسنلا ةةرهلاركشر ءاضسل او ماعتلا لةعلاركشو ءافولاو و دصلا اغلا
 اع معتم ا ىل-«ءانلاركشلا نالركسشلان معأ د هللا ناكر ار ركشلا عشوم عضوي د ها
 نا ميعهلا قوتنا ام ةنثاك ة ديلا اهتاف سب تالا يقمع ءاثتل ا دمأساو ةمعتلا نم لالوأ
 ةمعن لكى لمركسش هنا دحلا مال! هيلع لاقو لاك ىلك يوت لو دماسحلا ةنحلا ل دينملزأ
 دج(ينعلا) مث سدواب دشرادجءاوك كه :تنسارازا دخ رم فراعدمإ» ىونثم
 لمحت ةيولالاةبا ارهظم هناللجرلاو ديل ناك دي ده إمي نال قي دصو ميصص تنهتناب فراعلا

 هجر 9 ىماهلا .نا لب هحراوحر هئاضهأ م.يح نادم نطابلاءافصر بالا ىنغىلد أ.
 بحر كشلاو دما (يدملا] م ديرخ شااسن» ناهز

 هما قراعلا لا ذركشو دبحو اينأللا ديق نم اضف لظملا هدم ج رثب نم
 ارواثسدست يآ ه فان قررت سلط

 ةسولألل جر رلاروىأ فلتؤلارور حالسلا سابلوه ىوذنل|سلهلأ (ىسعملا) يي فنك
 ع هلل د _ءاحهلا ىف عةءالعو ةيآ للاب فراعلا فك ىلءتاعاطلاب اللا كم ةةاتؤملا
 دا هلاو ريك اوداسغةلاو مالا ةيناحو رلاقالخالاب للذق*هناطءأو هحراو+
 هوو ةمالعلا تعج انه ة,آلاو ريخ كلذ ىو! سابلو ىلاسعت ةوقرا تعا ىوغتلاب ساطالا
 ار ىرشم نيملاللا سبال .نممللا بوذلاو ف:كلا ىلع هثووطي بوذل أنا فتك اىلع
 سمات فراعلا كلاذو (ىئسعملا) يدبرا ديعو رازلكن ك اه .« -«راءناوجزا هديهر
 ناعاطلادرولاب دارؤودر ولاريثكت اتءااوهو رازاكل انك ناك ةينامل اي راعلا اينالا
 هللا لاق تادايهل ا نيدعنءبراشو تاعاطلاناتس ىف نك اسىأ تادايعلا ةب راسلبا نيعلابو

 يلاع



 ةيضار)ةءاطلاب ا ندلا ىف (اوعسل)ةئسح (ةهءانذئموب
 :غالاوف) اا ل اوءانآأب(عمنال) ىنعمو أس (ةب ىلإ
 :نلالح ىهنا نورعىنمم “أما. (ةيراج يع اجف) مالكذلا نب

 :تآرالرخآلا
 ذه ىأوغلتاذ

 :يغالا ف عمسنال ملاوي ىف ثارماع تايلاوتا
 تناك م رجال رغللاو رهاب

 .دصلا عج نإبق دصدل
 تايفايدمار ادام .رشبلا نم نيج ا. هوجولا

 2 لارا ع لانج ةدهاش
 نووهرتس بت .هةينوربملا مقرا ءبرجأ أررهترلمتا ف ىرهلا عبرر ةعيبطلا بارئر اع

 0 دماادنع ةمكحلاعش و ينك( ردي يمد :) ةمكدحلا عضوموهو(قدسدعتمىل)
 1 ديحنو بنا دمحإلل ىوتشم الثم
 !نءراهزالا دمكم هدا
 اهسيوأ (امومدع,ضرألاو دسك رطل اهتسعن ىأ ( 0 يار :زىرغ
 نيلالج ىبهتنا ( ريدقئ شلك ىفءوهو را مخ ) ضر ضرالا يحلا(كاذ)ىف(نا) تم::ناب
 !متومدعن ىسملالا ضرفلاب بولغلا ضرأ حي فيك ةصاملا هتحر ىلارظنانيدلا مع لاقو

 هتفص ىف بالغلا نم قوملا يحى حناوهوف

 31 )اعيف ىذلافراعل دج عسب دا
 اك دهاشيربحن اةددهاش .ةرثك لب« ىأ ن إتسهراكذو در ولارباك نان

 ار راك لع تالا امرا زا و راسنا ع



 لف 5

 | ةدايوشك ةدابشلا قف فولأ فرط لك ىف دهاشلا دهاشو (ىدعلا) «فدصي درهوك
 لاق ميال ةيصمو ةةرهملا الحي ىل< هنوكريثك فراعلا دمح د هأ اذك فدملا قءرك نا

 هنوكو هنيئامو رف هل داب ىلا ءرنو ىاءنالا

 اانا ريس

 2 اموذلا ةعار (ىعللا) تغىفالىادبالا

 0 ماوعلا اهك اردا ىلءر دمي الوهتنار هأ اهكر ديهن طاب ف ىعتلا
 كلام ةئابخ تالردكمر سوبع كنالاهتافخ ا ىعردت:الو لعن ةثلوجو وكسر نمالئلاب
 نك مكوهو ىاهىداعوت «داسمردوذامدنناسانشوإط ىونشم كلام بذك ىلعةلاد
 .انشوب) ةكرعملاوفاصملاف دووشو (ىنعلا) يفاذك
 ةأرملاو دامقلا لعغ ندلالاع ىف أ مب تنأو بورمحلا فوةصفرومالا اوبر قاذسح
 هللالامر برطوةلفلغا مك ام ىندجىو هلا ىاهلابهللال هنا ديما ننال دئافالب انبع

 ىوبداكك ثمزا فالمتإو ىرتشم كيءمالىذلا مالكل ارهو فاذكلاب نكنالفىلاعت

 كسلا لاذنامثل لا نم لومننالتنأو (ىغعلا) يك ئارفو دزا ه زاب
 كرك م ةءاوحرلا عّرمْلنا نباعي وملف د كمُملَس ئومو ,«تاؤدنىذلا
 نلمس بلا لك أ هنا لامحلاو ريكو تالا لك أ ىعذا نك ةمطلا ثيم

 ةراوم باص [ىنسمب (دذلا

 مدررخر كش لك  ىونشم :ءقالخخ الاول 35 الز هظلا 20( ةمن.ة- منك, ,شملاي را

 درولاباعو:صماركس تاك ألو ا كل ىوويف رك ىمه
 أوكمهللس أ الاثبعامالكى هرم أوم ةغارلاو

 نآ#العب هناك !ىذلا مومن 1

 بلا نعم (نالكهناغ) كن
 نهم دام نأ ىل < عد 0 0 عساولا ادب

 معان ناك امه دوحومة نازل .طآو «رثوهراوجإف بالا

 ب ناو ىونثم لاتا ذسهاو الرارأ ىل-«نوعلظي و كلامنو--هتنهتلازهأ
 درخ نم نارب لا *الؤهو (ىهملا) -ياهرارسارب ديد عل طم. «اعراوبدو

 ناو لاح دةنجولعي و كرارسأ ىلع نوعلطي بولقل ا زهأ كاتم لو ل
 (ىنعلل) 4م .جهدرادت هناميحام .٠ مهر جهد رأ ديك قكشنا» ىوتثم مهم

 ابحاسو مهولاو علا !ذبأ كرديالورْخ نمنوعلطب بولقل ا ,سيساوجو
 |ةغيعذل | لوقعلا بابرآدح ورلاوةعلا في رط هي رطنالامهسالو ةدحل عال قرانا



 ةقاطلل(مهتورثالثيح ندم ءدونحر (هبنكوإ مره مكارب)ناط, ثلا ىأ(هنا) فارععالاةيوسأ ىلا: هللالاق هرسوناسنالا لاحن م ةحضاربنوبهذي هموقرنأطيشلا ل نمآرقا(ىعملا) يب وبو رسمىسنالاسزادنراح هوا عوتوويدء؟تاوخربىزال ىء رق اغاليلدأ ذهىفع تدر ناوهّارور ظن هاف نمل ةسارف اون: ىو ىلادبأ هكردتال
 و تسينءاك [نازا سنا هكىهرنازإو ىوتشم نيلالج ىسهتلا مخاولأ مدع أ مهداسجأ
 مدن اهكرديالىذفاقي رطل! ثلا ذنم (ىنملا) :ءابشأ نيزو سوسن يزدكذ از
 نويركمال ل انءالا ىأ هاب !ا١ نه ن مو سول | ده نم «ءوقون اطشلا نال هنء مهاربخال
 تاعاطلا لهآ اذكمهنب ردا ,لم نوردشبال مدكونبو مسفنأ اورهظبل مدكىنيكاوسيل مهىأ
 ىناهل راس[ ىلع عال الا ىلع نو ردي ال ةيكلملا ةب:س علا اواي لو ةيرشبلا نموجتيولاذا
 فاكتتالىأءابرىأ اق ذئالنيدقانلاطسو ىف (ىنعملا) م نينه النو دبا ىاكاهكردأ مكس رزنا دئاننايمر دال ىو ثيفا مايو ايف متي فر ىل«قاحناردخيالاول هواذاف
 هو لاح ةفيخح لي لماكل !ىولاو هوم ف نال هلا ايد ةثلغنىرئالو كحل ىف لفزلا برضت لرابتعالا مد عايو* ىفداب كو اءع مجال تسلا نم عيصصلا نور غب مهخالعن هنتالو
 حلا ىأ شوشغلا (رغزلا يللا دارو اغلا باغلارسا نب راسب نوكيمنال(ىنعملا) :ياجيو رزجريمادرك شب ا دخ ءك و باةرسرب دوءرار لحصول ىامل-لق ىلا قل راع
 رخص ىن»ب باملاو رزحلا . كولا لك قات دن نال هيف « ثغر هظيو شو ثغلا بلغ العب:
 كفو يو ءدافلاو رشلا بادعو هعطقي ود ألا
 الو لؤذتلا ار ظنا

 ىتعمب هديدزد نا ىلع سؤرلا نوسك ام ةقاتكس(ىلا)
 قاخو را دفلك لال <ن

 ةرثأتالاةيلمل ارصاذعلا,
 ناولأ«اوولا بيس ةي_بتكللا د, ولعل ارسانعلا نا

 هيف م علوش نءاندوجو ت ,ظذح ىلءردعت هيلع مهام عم نيطلا نمعطئامرا هما او تو سهلا اممسي سباب نيط ىلا هلصلاو نادل نم .صلانا بيهالاج راملاو هنا ةيلغارسانعلا
 + ياأ مهراثنم اطقوذامهبنولب رانية ةةاطا مينو رمي اررضو اطبخ انقوجف تولعشب ل اصنالا ىلعنيطايشلاو(ىنءلا) دن ىىلاكشو بغت ب حاس هو دتنكيم فاو طبخ مديمدإط ىمانرارسأرانراكم فا ىلع نوفتترف
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 ٍيدقاذاو سف هللارك ذا ذاممدكنب!بلقىلهدموطرخ عخاونا طب كلانا سنأ , ةصرغال

 منا لامزادنشاب ربخو ٠ ناهجردن دور اهاجازحسط ىوتنءءلق م

 ابندلا ف عاورالانيرؤنم“ اءلوالانركي ئثىالخ دادعت-الاا ذهني .ال ناك '(ىعلا

 ىونتءروالالاعىلا اواسوو) .طلا قويه نا بهذ مالوش مول منريخ الب ىلا لاما نم

 كتربرسفأ(ىعاا) مذ دزتو در كرمه .ك اوحور هدشناوبدزارتك ثبارسردإل

 .: ةهخ[هملا ىلع واسط :لا حاورالا كلر نيطايشلا نمنوداءالوالاتناك

 ابولغلا بابرأر دقتولا كير 7 نوأ ,م رس« ىلهاوغتوو كابن تايرساا ىلءاو ردن ال نيطابشأا

 نمنودأ مما يعدماي نطترأ ءاهدلا ىلع د همتو تركلمل الع ىف ىرستق ةدرجاماو رأ

 ةيؤهلءامدلا بنا نورهذينيطايشلانامالاحمةداعلا ب اذه نركينااثامنيطايشلا

 ناو) ىلاعتمشالاقءاسنالا ا ررهط دسارعتم مجنالنراطغا انيف قرم باهش نوثءطبذ

 نايل اوةلبةسلاودسالاو ناطرسلاوءازرملاو روثلاو لح ارم هىنثا(ابوربءاعمنلا ىف نلعب
 مج رلاةرابسلا عب .لابكااوكملا لزانم ىعوتولاوولدلاو ى داو سوةلاو برغملاو

 هلورمملاو 4 بةسااوءازوملا ةردراطمرنازبملاو رولا ا هاو ةرهزلاو برععلاو وهلا هلو

 |ولدلاو ىدملا هو لو ثوأساو سوقلا هةر يتبل اود الا انواو نس عشلاو نا طرسلا
 (9)ا) وجر (مجرداطيت لكنء) بهذلا((اهنانطظفوييو لير انال) بك اركلا م(اهانيند)

 ةبطوأ هبقثب وأ قرع« ىد بكرك( يطا يئاق)ةناطخ (معسلا قرتسا نْم) نك
 اراوطأ بولةانانراوطالاج و رببولولا ءاهس يف انزإع دقو دب لا مدخ لاق نيل ال

 تادهاشما سوم زانمكلذكف تارايلالَراتمَج ورمل ناكرامو

 هللا ىلا نيرئا1#نيربنا:لراؤالا «ذجاها زو علاوطلاو عماوالا تارامسو تا

 سواسو نم مر ناطيش لكن مبول ةلاراوط أ انظف ىأ اها: ظذحو رظنلال هأ نما

 حورلا ةذس ةكتالم نم سفنلا هوجررملا ةرامالا سغنلا نس حاوهؤناط ثلا

 نءاسولامضتو ةيئظتالكتافئاكملافانسأو تادهاشلافاصوأ نءباغلاو

 نمنكسلو ىأ عمسلا قرتسان مالا ملم امم رخاغتتو ناوخالا ىلا امم انو اهتالب وسنأ

 دهاوشلا ال: اونانم لش هكرداىأ نيبمباجش هعبتاهنا طبشااو سةنلا نم عمدلل قرتسا

 وافر« باوثزا ه دورتودركىوسعا هزدويدإل ىم ىسهتنا قاحانيبتو لطاسلا قرض
 نمو صو مالك ث اغلا بنا اطبدثلا (ىنعملا) يي دوش نوعطم

 2 دوه نعطي قرسحلاباجشلا

 يوتا
 .«اهااىف ناك
 .اكيااراقأو



 كدر زنا طىم جراوهو نانسلا برغةد
 وهو لاذ نآكامو (ىنماا) يد نكذا ىنوك فرس نا تاغ 0

 اثهثل ثرلا ن | ىل_ءنملانلوبقءحاورأ ةربغ نمالاءاهدلا ىلع دوعصلا

 الثل ضرالا ىلء كلغلا نم نمل 3 : دلدو رباك يسب
 ىل_ءفغتو .1!ىلادعص*اياوالاوءاينثالاحاو رأو ءافتلار ارم ى_ع اوعاطإ

 .ارووطربخ أثو ىلا مث هقابح اهل ةاعرتاكنم ا /لءفاهرارسأ

 :م | ناني ايشلا نم نودأ هما بيب احم نا َنظنالوءايدنالا اخ
 تنكح نا ىدءإو (ىدلا) جيريم همىأهحو ررمناك نبا ٠ ركورركو كالو ىل

 بهذمالهقايب احملاك ةدهاشمو لارداىلءثاةردخالممأو ررعأو جرعأو الوا
 فترمتلا ىل_« مول ةردقالءايلوالا تاوهو ةءلاعلاهتاببباحم حاورأ ىل_هّنظلا اذه
 ءاوداؤبركيل كزمعو لروصغب فرت هاو كفن ىلا مهسةتالو سائلا برلمىف لوخدفلاو
 ىوسنآث -هسو-اجى مك ه نكمناجنز مك فالو رادءر9 ىوتثم كضارمالا
 اذ بناجنال قال فتابا تالىآثلحو روي امقالو لؤغتئالو سا (ينملا) 03
 .:- ىل# نوغمنب ول :لاب ىلام نوبج رمت و كترو عا نورظ --. ةريذكس ساو ندبلا
 صولا ناو ق دصلاب مهو لا .نكيتأ ل هأااجاذا ىرذ ىلع م .كلريخالت ناو كلاح

 كوم اع مهعم تءذأتاذان نورمع نال نا نم مكر ارسأ ىف نول #خ دي بولغلا سيساوج مهناف

 رحو هاكسوديرم ىاسج ردأر نول ايما ىهلانابدبط فاي رد لاقاذت_هلو
 مهول ا. بول_هلا سّاشاوعب مين ري لوا رازين همه نبا وامة كنرو وارانفك

 دي رملاءاه ىف نيدلاو بلل! صا مأ بول ,1٠01# ط [نا دجو ناس ىفاده مقدسلاب
 هللا هأ ءاعب نيدلار باغلا ضارهأ نمرك ذام يجو هنيعنول و ةوث نأ فو ىتحالار
 ةدساةلاراكف الا نماوزرت>اوقدصلاب مهو لاق. بولقلا سيساوج مالسلةلا قي رط نم
 ندينابيبط نبال ىراثم مكب ولت ارماعبا نطاءااو رهاظلا لف موعم بدالا:اعارم عم

 ىلع ةقرعمو لعووذ م-طاو ندبلا اذه .لأو(ىنعملا) م دنرتفقاوونزوتماقسرب
 كئمديزأ ةنام-ملا شا رمأو كلءاتسا ىلع نوغقاوبح اص ينعم ىه علاوذ ى»

 | نمىتح (ىهلا) ييلالتءار زنازاونفاددكه لاح دتنيب ىمه هروراقزانإل ىو.
 ىونثم لالتخالاو لالتءالا لهن الدجولا لاذ نمتناولا لا نو ربا نكسة رو راذلا
 ءاوحالا كلت (يلا) يب مس ةنوكر ج رثزا درب رب « مدز مهو كير ز مهو شءنز هال
 سمن !نماضيأو نوالا نما ضيأو ضيثلا نم كش دير ضرل ا نواعئاشيأ ب روصلا
 نورهذيرمدلانم هنواعباشيأ ءاةعمنوكي اسرع ناك نارام _برانمد ظذ!ناكاذاق طالاو



 مممل

 ىرثزادتا د نوح» :اهجرد ىسهل انا مدبط سد ىوتثم كين مةسع وب لكن محارب
 ةيهلالا٠ايملالاهةقاذحلا هذه ةيروصلا ءاي طال ناك اذاق (ىنعملا) يناهد تنكس
 ةي واعمل لاعل انولعت مانا الا لوقالا ءرثك أ ةواعلا العدوان الفك ايندلا ف
 .نومرحلا فرعب لاقو لوغلا نس ىف مهفرعتلو هبيبحهلا :ةروصلا«ايطالا نم قنحأ مهنال
 كرد ىبونوددان مه ىرش ماهم

 نبك ه درخديزونآز نابيبط نط ىوشم فقوناليىرتعم ضر ةثامليفاو ريو نول ماشب أو ثانيه نم اضهأو كضرن نمد رثعملا كس امأ اضيأأ ولع و (ىنسعلا)
 اهدج مهفرتدعي بطلا اوامعأ "ب روصلاءايطالا نهر (ىدلا) دو ثحامناشتانآة
 تءانرودارنالماك ظ ىرشم قمل ب رطق مهلاك مدعل نود نم تامالعل اءذاهل ممنال
 هللاىفالوسولا وب ريف نولءاكلاامأو (ىءأا) يي دنو رردتدوو وداب رعشبات « ونش
 الدو كناذو ذل دو بو ىأ كل داب رهقوةباهأ نوب .ىتح كل هما نوعمسي بول -هللا«ابملأ ىل اعنا
 مهقرعمو مولع ناللاسنركردي و كتغيقحو كلبا ىف نولصخدي ولنا ةسوكنالخأ ىآ
 ْ |تامالعلا لا نوح :.-ةيروصلا“ ايطالاك دفوتلا دعنا دعم سيلا لزالا نم

 :بييشلئر زبه مشع

 و

 اربارتتدتشاءديد و !هلاسوت تداززا
 1 الا لاع الدو متو كلر خت يف

 دتساك كلف وأ ءبملش :
 دونم ث داب داندادددمخ لوأرىأدلا

 خي رانك وسلب واتري سووا ترو هنأكتو ري زعل ةرسهنلا سد ىئاقرلا نسلاوبإ
 زيرعلا ريس هللا ىاطسلا ديزي اف اذه يدسرت مجاز [ناي و

 هنري سو هتروصو هتمال تع نمو نيذ : نا نسحلا نأ ةدالو نم
 هعناهوقرعر والف ظذالاىأ درا ةهل هتامالع خي رارنلا باك ة اكو ادحاو ادحاو
 أو ناةرخمداومو نم اوبأ هتيثكو رغعح نيىل-ع

 ناتسادىدينشتآ و ىوتم ةئس انثاعأ
 ًاراموىاط _لااديزي أ ةصقذات تعمسامأ (ينعاا)

 «تشدرار## بناجناديرماب « تثالكىىوةتناطاسنت [ىزورإل ىج ةنسوتت اع
 اذلاوءارعتلا بنام هيديرمعماموب”رحدبزي وبأو هوىوذناناطا الاد (ىسعلا)



 »« ديشك ىهناقشاع ايشرخ ىو ىوتشم ءازهلا نءةغارلاهذاشنة ثنو نينألاو
 اناثتتسا اهم ثتتسا ىأ ةئسا اةغارلا كلتبصعو (ىنللا) ) م ديشج ىددابدايزاراتاج

 ىرتثم الثم هفوذو هفرش هدا دزا اروهطايارعش 01
 جلاءاسع زوك (ينعلا) هيدوشادبب رثرهاظرب قرع دوج « دوبريهبآ معيار ا

 سامملا*اوهلاثة دو 0 هببسر رهاظق :رعلاكر ثأ هر هاط ىلع نوك
 ىآ اوهئدرسزتاو ىرثم لامقراتأ اذهار نرعلاكنركيو هاه بله 0
 ةدوربنمفرملافرسعلا كلاذو (ىنمملا) يي تع نورين هزوك نوردزا ٠ تسدش
 ةهلانوتلا تف ميزوكلا لخاد نم طنيولو "ان بلشت اهلا ىأءامراصءارهلا كلاذءاوملا
 اولوزوكلا لخادن ءابراخءام نكت زركل ارهاط ىلع ىتلا*ا-اتارطف أ ةيلفةبوطر وتعب
 | ضرالا ةدورب دشن لخدو الخ ضرالا فدو اذ !ءاوولا اذك اارثوأ دع «زركما ناك

 ىريداب و ىرنشم ةسلا او مار هلا ىل_هةب راج راسغأ نهر مغر ءامءاوهلا با
 ىلآل ءاوهلا اذك (ىعملا) يتحسس ,انبا اريشاررا مهنا « تشكب ااوواضدوآ

 اهب ءاملاوءام ديزي ف أىل ار قاقرللا نس ارأ ىنعام
 اراثآوردنو> 9 ىرث :

 ركسااران دب أ تره الب (ىمل) ةديسرر م هدارد اروادير مالي و ديديدش دعا
 ا ك شدي سرك شيد الكر تل ديم هيلا سو لاس .طاعأ دا كاذنم

 : لا لاوحالا ٠ ذهالثتةلأتخت 1 شل
 ةعبطلا كوره نم :راغةينامورلاؤهبل ا املاء تلا تاوطاو ةسمقتا ساوحلا نم
 ىوتثم هللاتر كرابملاهلابج ناك ث يد« دوحوةبحلاب لع فناو رثأتو ايناموراقرذءةطعأ

 ثاهحو (ىنعلا) مديون تسلا تي ور دوشت « ديسكو درز هاكر رسدأك 9
 ىلكى إل نوم ةراشبلاوةلاحلا هذ 1 رج نوكيةراث كرابللا

 ةئار معلن (ىدعلا) «لكرازلكز او تسيغزا لش ه لك تدبنرهاظ وىربأ
 ىهدرولا ةرثك نمىونمملا بيغل لا نمةمئارلا هذه الب درو نكيإل رهاظلا قلامحلاو
 ىاطك ىنولالا بز اوىنامحرلا سفنلاةلاحلا ءذه لبا !لسوم ا ناف ىلا عت هلا نم
 زياأاب (ىنعملا) يةماعابو تدبغزامدره ه ةماكدوخرهناجماكون
 ىوثعم بوي تنأ نما ىتدب ةلودبح اسو ىلا«: هللا ىلا لصاو لك تع هناك دودت لكح ور
 ماعلا لوب .كنافرمسخورو نم سفن لكب يغلا لا ند كينأي مهدارمتنأ نما ساولا ةلسج
 ىودثم دوس ة!اودارا يتعمد رعلا فاكلا عنب ماكنا اع ىمملالا ماعلا از ساو

 بوعي ل ثم سفن لك (ينعملا) مفر ءاشمردلا دسرم» ب قوي زاراو بوسي ى دره



 ممر
 1 ب ب ب ببببببسببسسب ببني

 اذان سنأورثآ أرحب رذليل الصب تقولك 93 /
 فلنا - 00

 ىرتثم ىوث هللا نادلا 00 افتاركسا
 3 الز (ىنعلا) ) «ىر رخاهنونو كشخامبادك «٠ ىرتمءلاىأ مرادرخ»

 انانتفتنركت نابءاهلاو ن-خلا دئاز وةداي لا لاج تن أ نماي اريصالوةداع
 ةلدرحو هيرمألا او ثلا ههنا نأ ىذفلا ىولعملا بارعشا .1ن ماشا

 فسو (ىامبي كاذ) زب رامز هرج ىدروخ .خازا 0
 فسرةمملا اطار كو ةس

 رخكسيل نار ردا رود ف (ينعلا) 4 ركن رخل 6 رعئاود هش ىاونز- 1 ركد نار ودرد
 تاطلساب لالا عازم 0 ءوتز ادا( فاكانزلاب طخشنأ ىأ سا كاريمأ الربغ

 ناونك » ىرتث» تافتلالارةاءارماو ردظاااشالا م نكءاذ ها رفرشعلا ساهم
 برشتانا نكمي تمر( ىماا) م تزكتلو هزاز سلع

 / يلا نمثلالا ن نكيالاذمو

 تدب وبنك ةدرخط ىرتشم با 0 2 ب
 سبا ىنامو رلا مي را دهسغن(ىنعتا) منا درادشا نارازهدسوناوردتاكبا

 كس نمرثك | دهاش:قشاعلاةلاح نال ةرذخ هك ب اح فوفأ ثامر: دما ىف ىذا ب رلاك

 ثر» ىم !هعيج ىلع باقي لبةبيط ةسئارفولأ يفاسورلا عي رلارتسيالة ديعلا
 ااوءار رتل تآلتما (ى» )6تثدكر دمه زك تشد . تثدوارعصوا
 3 ,«ناكسملاو نوكملار مر ىفاسمحرلا يب ىلا ةفاطا نم
 ناك اذاغلا 0 !نكلمستلاكالذالا ىلءاضيأ تام ةيئاسحرلا عبرلا
 جب رباب ششودوخ تا هرب نم دك ع رب كمرد لكوكمار مخرسس نبأ و ىونشم ذك مالا
 نيطلا !رةصالر,زملا ىوشعملا بارت اد .نيطلاب بوكسلا اذه أر ئلسمتال(ىنألا)



 فاطأ 9 ىونلم هةيصوت نكمتالو رتل لد أب رسول هس: نا :رعلا!ذهنالنيطلاب هوك صأر
 لاهو رسأا (ىئاناب (ىسعلا) موك زاب .-تزامغا .«٠ ىوكز ار نادزاربكانك
 ارك ىذلالاحلا كاذدب نيبال لاقدي رملا ةدعن كزاب داس ىذلا كارلا
 ةكتاتجمم و نم دب هتلاوب روسنك قب ىمحورل!اذهزابلايدارأو انا ءرهملالحور
 هيلع هللا لس ىنت أ اك ىف بيع رديرلل ل وبأ لاق (ىنعملا] م نميزاار نع

 (ىغلا) هب ادخ ىوودباك نعزا ٠ ايصتسدا دعاك لظاكع نميلا ليك
 ثيد هاو نملا مهنا لإ :نأبء:طساوو ابسلاعي ردسلسو ماء هللاىلس دعانا
 « سب وناجزاد رىنيمارىوبو ىوشم نعلا لبةنمناسح اع ردجالى افي رشلا
 سي وجو رنءل هي هتثو ثعم ىهونيمار حبب ر(ىدملا) «رسيوانا مهدابر تاي كوب
 اذ_هونيمارتُحار رب وح ورنءاهجب أب ةبهرل لهو تاق فو !ةسبالتأ# هنال

 سو ازا 9 ىونثءسي وان مل هياضإ
0 

 9 هيف

 ولواي يرأس سا 0
 نافذك الا ةسمز ىف ل خد ةيكلللأ قالا

 برشلاولك الاراب-
 ةطلاسالا ىعداالا مكمل

 مدكىتم نا نيدهلا مغ

 ام نكت ضرالا ف دسم اراب ناك
 ءاطلاراي.ءابقرشلاو ردسقلا

 زامسجلاو

 ناعالاو ا
 0 لاقورتةيكذلا

 انا االع 0 01 ا
 روت ىرشلاهفسوولءىلا باغ نءلاءاذ تسمو امترارم ىلءهمعط باغ وح

 دراد شن ٠ ىنسوامزا تسرح امزآإل ىو راشأ هيلار كل .ةريلا فو
 تناكو لو ةينانالاو ريكا ىأ ىتلاواملانمتجنةلياهلالا 01

 ةذلالو مم - لهاا قب ملنكلتر وسو
 .رلخي ال ىدآلا اك ةينانالاوبب



 جال مالكلا اذه لسانا( ىنءللا] جي درصربش نت[ بيغ ىحو زاثغكأ

 ىو نم هلا فيش ”ىأدسالاو لجرلا لاذ تح هنع عسجراو هنمغرذا ةبحرارساو نش ءمالك
 روتر دنيرالاك ه درى ىراب ىووسنر زنفك عرشم ىاط بلا ديريابآ هدارار بيغلا

 مير” ىال_سرنانرخ بناجوهو بناس اذهنمديز وألا معلا
 ناكاقرألا نسحلاونأوهر ناطلسل هبةب رغلا» ,ىغامد هترطء أون

 سقت دجال ىلا سو ءرلع هللا ىل هللا لوسبر 0 ن
 فيرشلا ثيدحلا اذ ىفأو هب لو هبله هللا ىل لو سرلا لو ةنعسن ىفو نول لبق نمنيبرلا

 ى «ىهثجازحلاسنيدن>دءبو ىم هنئاسل لات ديري أكان ديزي أ ةيقثمابسانمنوكلا
 تركي ىهي ةهخءا وسلا ىلع بر شيت اطلس فوينعتس دن (ىعملا ) يك ىهكرخ انام ايديز
 ماقيردناوا نمزا « دوننوكماكى -رازلعر اشي ور ىم كال فالا نمالعأ ردن
 ىهيىلاعتنطلادر و نأتب نمر نوكيناطاسلا كلاذ حو و(ىعملا) كدب نوزفا
 الز معالي لا لوب ةمنوكت
 , ازت فكرا شا ءيل- من بوب شمان تفك شم: تسجإل ىوشم
 ادعي نسملاوبأ هما لدي زيوبألاق همخاينوكيامهلأ -عوسام هئمدي رملاعم»
 !كنرو وادخل ىوث ذاآو بحاح ا نم هتياح نيدو ىلههسمءاالاو

 هلكشو هرلرودةدعب لاقرب (ىدعلا)- جو ر روسيكز ا ثذك اول نل
 , ن1 بأ فا سو أيون ريمي انهما ا داو هوجو و ل

 رطزاوتاغسزا « دومتم_هارواحو رواجا 8 ىواثم ليصغتلا
 ,ط نمر هنا سعب جنمءارأو دب رل حو رةءلح ىرأو روطا ضيأ (ينعملا)

 .ةصملا ىلا عجرةبءانلاةذموتاجردثالثيىم قرا نسم اوبأ لاقو همام
 لاةراح (ينعلل] يتستعا_لب نادكهن كناري لد « تسنيراع نتوح مهنتةبل> وف

 .+لانال ةدحار ةعاساه* امي ناناوكالأ ابلث امام عضتال اهلءاقبالثي راع ندبلاك
 رطل لال دلي ز و«تبلح اذكةءامبالدادشالا نم بكرملاودا دضالا نم بكه
 (ينسهملا) ي«تساسهةرناكب لا ناجنآ باج « تسانذ مهىيبطلحو رئيلح إو ىونش»

 امئافسو ةينلفال جو رلا كلن ةءاح لب اهلء امبالا

 ةلارؤت نع د نك ناعم ةوؤغارمملالثءضرالا ىلع ذب رعشلا جورلا كقنمسجر (ينلا)
 نيائاهلس 1 ةْل ةرصثك ع ساسلا كلذ! !فاسىلا دع هبهروؤنو روبل مااا هئمزصب هنال

 اهعرنو



 (عمو)

 لع لماكلا اذك عبارلا كافل ىلامصرتو ثيبلا ىأ قانولا لس عتلا عامش الشم (ىنعملا) ئين اطرامراهحرماوا صرفه قاتورها بانت ؟عاعشت [ىع ءايوسلا ف اهعرثو
 ىلادتعالا ماقم ةب ونعلا ستارماوةيناسورلا كالفالا طسو ا واصأو هه-جتيبرف هراؤأ
 عرف حو رلاوزصأ مدل ناالؤأ انلعانعسا !رلاكيفنا ىف ةرهاظلاسهلاوةب ردم سه هلال

 نااكعرذ مسملاو, ,لمأعو لانا ىنعماثرح نمت يبلا اذهىفةدانأ
 ىفأ .1ةيناحورلا متاوذ ل مكملا اذكب :ضرالا فاه وضوعمبأ ارلاكلنلاف سهلا تاذ
 ريز ردلك شنو ىوتثم رخ ؟لاشيو ضزالا فام ةناهدحلاةيزالا ممتاوذوىنعلا اع
 ننالا تدرولا روسو شن (ىنسعلا] غامد ناوياو فقسري لككوي ٠ غالر عي
 هلام أ: ارنا لامار ضرالا ىف ارت ل .اكسلا ا ذك ارياو غامد فةسىلع در ولاةحتار و
 ارددتة دم ىع رغكلاشوتوه) :رل توتناو توكساملا ناكل تا بو تال ساصلا
 ندعراي دلو ىأرومانلجر(ىغما) يقرع هداتذا مسجريثكس كعم قرفه ديدندع
 منان حورلا عم مسجلا لاما ذهو هداني دم, هآرذ قرع م-1- ىلء عقو ةعقاولا كال: س كم نءو
 محصل ناكملا دعب نان مسجلا ىف رأت لارفرسسنلا ف ىه نأ لمس نع داكولو
 ةعتلا كلالنالا قرف ورلا تناكو لو توات مساح عءاضيأ حو رلا لاحاذ و مسأسا نع
 (ىنملا) 6 صرخ ناىريزن اعنك» بكري ضير ,ةررم هدر ناري لف كر نظنتلأ

 ناعنكراي د تالا هدم ار نم لاح او نمل. رح دنع طوف و نوه مر صمر ان دف ف سزي ص
 نمرضح نأ( م-هوبأ لان) ريصم شب رع نم تح رع (ىيعلاتهئانلر) ىلاعهللالاق
 . نم ىلا مَكاَبَصلا21وأ توب ع ر(دجالفا) مهدالوأو هينن
 نديس غامدب لق ديلالح سونا فمنذ هل نوهقسىأ (تودنذت
 .-ال بالا ىمعام أو ضرالا هحو ىلءريدم جار هنال

 8# 0 ارا لاذ نسسملا ىنأ ةدالو و و ووطن نم ب مهرهخ امديزي ىأ نم اوه
 ةفرطالا ةسفيشلا هلا ملك ل ةلا اوني زىأ معلا ىوشوهو بابكسلاب اريد

 معلا ىو د ناكو باكا نع بىئكر ل -ةلارك انف فلاب رض
 ديسردرجإ» ىرشمحو رلاو باقلاىدغنباةسغند زيأ

 الاذرسرال (ىءلا) م تخابذلءدزنر ءاشنكدشمداز
 .ةقي رطلا ناطلسناك ىأ ةودلاو كلا درتس هاون اطل ا كاذ اوني رانلا ذلاذو قولا
 نحل نأ ةدالو نا الاه ميديا تا ةوزا دعب ىاةرخ نك اوباندازإلل ةةيةملاو

 يدب زياب الودع ندخلاوب ه ديدبدمأ اهلاسننآس بذا فى مدي روأتاةو دعب ارك



 فقل
 ب يس يبو

 ديزي وأ ةاو دعب نسحلاوبأر هظ نينلا كارورمدع (ىئسملا)
 | نمهناداعل_حشنآ (يعلا) ( .ثداكدمنانغ 1 .٠ هوجو الاسماز
 اكو طسدلاوض.ةلانم تاطللا الاذهان ىذلاك هتاف عبجودولاو كامسالا

 (ىنعنا) )«اطخزا ظوفحم تسا طوفحمدجزاه اوشييار واتسظوفم حولإل ىع رهط هب
 هيريخأام لكي نعي طخلا نم وذم طوع ئثاىأ نمو ىدتغبمر ظوفحما والا هيلدنال
 طرق هلاح رللذ ؟يملماكلا باق نال النا نع نو مره طرقسحملاح والا نمدي نوأ
 ةداعسلا نم مرهف ل الف طلخا نمهىر هيريخ ألام لكم لة ىلع سوكعم هيذرواط لاو
 نان (يغلاز باوسلابلعا هللاو حسو .٠ باو هو تامر و تسمو ىف يم

 رهظتو قدمنا رلا ضه» نال باوصلاب .لعأ هلا ايو رالوال مرالوامو غسيل ى اعت ها فسو
 بيغلاملاه نموهادبأ أطلش الد ال هلا رو ه لب لسشلا اذه نمسيلهربخدب زي ربأو
 لك ىف تءاختالاو يصل !ىنلغا نيو يدا ردح تش يدازارا با دال

 (ىسعملا) «نايقوسارت[دسب وك لدىحو « تاس رددماء شوب ور يزال ىء نامي
 بالا ىو ىسهلال' ىحرال فوصل الوقينادلاو ري رقتلا ىف ماوعل ا نم رمل.

 لاهل اور مغلا ىلاذلب رج أو ىبومعأ ىلا انيحولويَولاغنههالاةىههلا سووه ب
 ةساغووب|نأر دك الم عمفاغتلا مي دغلا )اك, ماك ال اعت نا ناق 1

 انمءدارأامىلاعت مهجوفأ دقو مخالف عازم تاناكوى اه مهو
 ةكئاللل ف ىعض مهدادمتسار مدرك ْؤف بسجج تدب جتا وةلذف عدن ااه قود

 اهل الا ىسرلب ةيفو هلا ت لان نكسلو اماهلا”|.اوالا ىف ىهدو ابو مال ! مولع

 لدوج دابا يرح « ثدرا هاكر ظن,رك شربكل دهحدإ» ىرثم هتاعر باسو
 تارا بلقاانأل باقلا ىو ىسولالا ىجولانالسو ضرما (ىنءلا) ب تسواءاكأ
 ارمي ىلاعت هيأ رام ىأ ىلاعت يللا ناظمب بلةلانوكي الأ طخ نوكي فيكست لات

 (ينلا) «ىدأ نوار مواطغيا 5 يدع ات رااح إو ىم هالج ةمظعب
 ثردطلا رف فهرس اوأطللا نما تين هل "تيك الزامل نموا
 ارومالو | طخ شارو ف نر كيال ةالرلامأ تايون لا. هلاك مولا ةارن ةاوةتاوهوفي رمثلا

 مارخلا نمهنبع عاملا ذاىفاعل هللاروغير ظن اذ> الزصالو لامن هتاروثب
 دانعي رشي يثلاع رشا ,ها يداوي و ىلاعت رك ذا اودب هبلفألعو تاووهلا نم «غو
 ىذلا مالفلا ةسقل .ر مت ىلا.عأ هللارونب نورظنب ن يذلا رمز نموه .سيلالاو الما ةمل
 ناصةنإل لامتربغالؤو سلا مالغلا نمدارلا نا اري تاطل ا بناجإ .نم ب22: تعطقلا
 نم قوصلابلقو حا ورءازجا ناصقنن اسفله يهل ماعطزا فول دو تاج ىازجا



 -رضزا ىو س8 ىرتنم ىلاعت هنا ماعط
 يل و ب نم مغلا ىف دوكياال لو سل (ىملا)
 اذهو امهطمؤا- - م فر فلا نيسع نوكحص لب نوكتل مغلا دركيئل' الواط
 ناحورلا ماعطل ادا دزا صن املك, ىف املا ماعطلا نأ لاذو ىنلاىنعم نهتم ماهفسالا
 [رهاظنا اولاقر ىنيقسي وىمهطيف و ردشعت أل سوعبل .هللاىفإضهللالوسرلاتاذ_هار
 هراكزا تن هكتازإو ىم رخآلا قدازا .ازامهدحأ ن مص نام لكرا ملاو لوللاكنطابلاو
 انال (ىنعملا) ب تسا» .ةكشازساع مست محو ه تساهتسرا
 هلوفارسكسث لاذ وسفو بيصن ةقفشلاوةمح -رلاو هرئكمملاب ةذخلا ثذح مالم هيام هلوغل هراكنملا
 ىغيتالةرامالاسمتلا نا كاذو ىلحالمم ولذا ةرسكتلا دضانأ يس دقلا ثي دما يف ىلاعأ
 كلا ءةهرك امداتعا ذا لاكلار مالا لع .ءرشلا فيلاكستلا ناسيني
 تاوهشلاب نارمنلا تفحو مالا هيلع هلوق هيلع ق دص |هخاو تعلو سن /نذاو ناو ةنملا
 ءاطعلار اروظما حاس نركب رادكستالا تق ةيفعةعص فيلكا نابتاب ىشرلانا مو
 (ىنعلا) «راكوسدبانزاخوؤح م بر ه«رلعزارا دئكشب 0 ىمناسجالار
 ةميرمالو هلا محر منال فأي ال نيريكتتلا لظي واسود ءولع نم ىذا كاذوا
 (ىنعلا) !) 6 ناوتان دش نانىارج يكل اف ىوتثم ىناملا
 نمراناطل!! بنان ءهنفضيتءطغتا يذل 'مالغلا الاذو اه كيالمالكلا اذهوا
 جرافة اعطانا ناز و اقردالام قفاز ماجا ناسنت

 كاماشأ 0 كل امناتوعاوعلاب! رض ةموقامسلا“ تقلا نامت كركلو فورا
 قوسلا الا درورسسم (ىنءلل] عي دوشثمبراوددركرد شءيشنآ و دوش
 تركب مارد ةنوكف اسما" ةقاوزرألا الاننالا نان ىررملا

 ع
 الخ مرك أوذانساوم عسوأو نا .لفأو ةميط لسأوا كر راو
 نملك (ىنهلا) ع دشماك رجا برق ىارسوا و دشماكآ كره صا ىارج از ا ب
 هل ناكن م لكى عن بارع رعو برغم زئالوه ة ماشا ةةذنلاو يارا كلت نمارم دبس ناك

 نوج حفر كارج نا اروط ىع الحم 4ناكرىموأ الا برغل قاليئاحو رلا ءاذ
 ةقسقنو امج ىف نركب الو ( (ىنسلا) مدر داز لنكن ا هقنزا 20 ب

 سا ىو ةناغجرفوسلا حو رنوكس ىنامورلا*اذ هلا كلاذذاصةءنءناصنح ورلا



 افلفأ

 هناقوسلا لعق (ىندعملا) م تساءتنآ اضرراز نعحك ٠ تساهفريفاطخدك دئادبا
 فوصل ىنعب ريغ هاضرزيمماي ناس ىأن | طل بلا ءاضر رازي مسن أت هعتو و
 لياصتان 4ينابرلا ماعطلاو ىنامو رلاءاذغلا«ىجم را ذامالغملا لم تأطا فاى دعت كيال
 هللاَناىلاعتت !لاقىلا من لاء ضرهيلء صق:أ طللا لاذ ومو هلدر ستلعب
 :ر ٠ تنك ن اس ةنزاصغشن[ناذح مهل يد موقت اباماو ريغي تح موقيامرمغبال
 هعرزن اصمت لجأ نم صنعُلا الاذن (ىنسعللا) تا .بحاسىوس
 عماجن اطا ا ا اردسل | بحاول مالغلا بناكلاو ةءتر ردملا بحاص بت 55
 .طولاوهو عرزلا فاكسل ريس" كبت شكلاو رلار مهرها تابوبح

 (ىنعملا) جيدا ناربارج قرد داو« دادرتم شدي دندرب شا هعقرأ
 ىاولا عبار ظمانال اياوج دريل اهأر .ةقلادعلاريمأماذاهورهذأ
 0 ز+الانار جك .ىل_عاب اطخ هطدبرلو ياوجه نجري لأ عوسرلا نع
 لاق (ىنعلا «رتيلو ا قحاباوج سب اه تولدردالاتسيئاروا تفك ف
 باوح ناك ذونمالا نكح نان اعخا جو دردالا الغلا ثلا ذل سيل هريضح نا ناطا لا
 لسادي ومغوا تسعرفداب ه عهلموونارفكرذ سن شنو كم فوأ توكل جالا
 باطب ون اطلسلا قارخ ملأ شرناب ادبأ لاكسولار قالا عنج وهل سب سيل (ىن-لا) مح

 :نءو اهلسأو ةظيطولا عرذلا.دارأوادبأإ لمالاجال عر

 0 ىو مالقلا الاذوكمأ
 عرفا فم“ 5 قرغ تناوانأ مع ىنمامت مو قدحأ (ينعلا)
 ولابد يةئيلي هزءناطل لا ءاضر و صب الثركحلاببس ذهول ال 4خارفال
 |غارف" |ةبترلل ل و رانآلار عرشلا مغ نمت ١ طرا ال غتشي وا
 او اهلس أورثار عرف تاسوسحلا عب ءوتانئاكل انج شأل
 زرامئامسا و ىونشم الثمىئالك ىلاعن هتاغصا
 مث نم تر واظةحا 2 ,تارمح انا ةاررلءا(ىنلا) يفايعدتا

 0 كم لاقاثملو 0 0 أنه 0 :لدصالا نبيع
 طمرقاذسعابتنأو (ىنسعلا) عرخوبف اب وت ةردزو « ردبيسدايمردىرك |
 تايغابلا ألو اعتدت هن نم أرب اةدوداي نإ لاطاوةدو دك ةسحافتلا|



 هلل ةردق رش نم ىه 125 نم فو انتئامر دقو ل غعش تركش ةاولال ور ثم كلامرهو
 زل تائرص او دعلا تحت ل دئالنلا اهل انمأ ن5 ةرصتلاهبوحتامل ةبنلا ئشالكى اعنا
 هايلوالاو «ايدنالا تاقنانةح امتلا كلن ىف سبألا نمتيدفلو كالا كلام
 مي مردركة ىرك كيذا  ىم باتفابنالا ةحانتف
 ف (ىسملا) مرعبحام
 قتلو نكمأ ام همهةكرتو ديهزلا اينما نمئش عنم ةمالعر لعةبح اسال اع
 شل كا تادهاجلابهيلاث فر نوملاءل ا لسصأت دجو ,لب انين دلا سدح ىف
 اسوي و موجمهلا بيدار حافتلا مما بيستا ىف« !ممرمه ني طقالةح اذنلاو أ جرختو ةاغنلا ىلا كناكرحو (ىنعلا) يار سيمكن كبيسدبانترب ٠ ارببس

 ةحاغتوأ دوما بناجىلابهذتو اينالا ف رض ةيل املا مههمه مههلا باب رأى
 بلا تقرزم هنكرح ةيلاعلا ممهلا باصصأ نمةدودلا ةروص قوه ىذلاو(ىدملا) يا هدرثا |ىنعمو تابءرك شتروص « اهدرب واش ينج هديردب 9 ع مهئامدصصقيطنالا دلل
 ز_ىظ» ةرمبك ةيح ىنعملايف هنكلو ةدودهنرو تناك ولو ةبونعملاوةب يوصل
 ناواب: - هر خ ىل_هردةيالب رشملا د عادت كافدتي رمل فهشةهج نمةدودللاب
 سومدقرا ه دهج نعآز لوك ىلا" 9 ىع لاققراشأ ىعلا اذهلو لسوشا-
 ج راغاو مدت ضترانلا كلنو دي دخت ندسطتالوأ ىتلارانلا (ىعلا) م ده ىئدو يبت سس
 ب ريذ انتو اولعشدمامريماه رينا لل لوقت أب شا باد ىو فعضل ديدملا
 ناطقلا ةطساوب سمالارخ[ن كلو نطل ديدملا نم ةرامنارانلا كل ب ,مالؤأ (ىمعلا)
 أزاممالارخا «تساروخو باوخ هس لادم » ىم كاغاا ىلا ل هذيك ةلعشرأتلا دق

 تاعاطلا بي سمالارخآ»ا ذغلاو وذل بطر مالو لرلا ذك( ىنمملا) ف تسارتر
 رد ىمتاءاطلاو فراعل.هلا ادع ةكناللا نءالع أركي.
 .كمااو نطل ظذح ف لماكسا ا ىأوهر(ىدملا] ماج ري ديارب شرؤنو ل

 ةزارشلا امس نم ودل نيثلعاو رطعاو ديدطاك ةأرتلو ل لان ةرالاديدملاةدنك
 ىلع ىذت منابر ةارؤر ةؤنا جطعتو تزلاوةل.تفلاب مث تب ريكلاو نطل

 انو ريكو اذطق مرالارءاذغل انركيثيرقا ذاةءاذغلا ن»

 اب ظفغالؤأ ةرارثلاو
 ناوي حورلا اذكفارطالا



 اللاب لظلم لاملاو وكمل ار كلا .
 ةيرعلا فاكلا 0

 0 نك ار
9 0 

 « هرم زعنازادومئار مسح كوت
 ةزعلا كلت نم مسجلا بيب هال (ىتسعملا)

 ىثنو زئازو رناجزا مح ىون
 عجهيزئازوعورلان» . م11 نوكي(ىندملا) )6 دوش دوج ن «مدجتاجيور درج هدو

 ءورلاسهذئال ةفاطاو ءايشوار فو رلا نمامويذ اموبمسحلا دادي
 .دوخزكو د تمحو ىماؤمت .ةقسيولوة ايما هثم بهذتو مسألا

 م .-ذال نام ارذوأ عارذ را دقمو هم دح (يئملل] يت ينك نالوح ناهد ايو
 .!ولةباهنالةيلاع بتا رم دءصنو اهظءإنكل وح لعين أمم عذرا لبءاسم-!! ىلا لو را

 بهذل(ىنعلا) ماكين .ذز و هارذئاار حو أمله عاوهتعاطاا ,«ودا دغسالا ىوتثم
 احوراار وسن اىكرهو امهمد أذل كمال هزيل وقمر دادغب ىلا كحور

 0 مردود كوش هرخ [لائموح ورك سة عرس ن ءاذهو لقأ لبةرطخ فصأ
 هعث(ىنعلا) يتامنتانءاتشحوررؤو ناتهدح

 اذا (ىه نيءلاو يل ةفاطانالءامءلا ناتعىلا زساواو ترا

 ارو ىرثماهاالثاحنوا ,كبالةةاسملا دعبو كلذلا ىلا لست حو ردبف نكمل فردا مهل

 البو رلاو دونلا (ىءلا) بارز جدوي ءحر وفني مدح و باوخجدا
 امو الاك_ثاوار وصىرتابؤ رلاىف :رهاظلا ب

 قاتباعو رافلاجات ان مس .طلامأو رهاظلا مسهل ىلا جاتقالعو رلانلاذنملعف بارألا
 لاه ىلاربطتمسجالبحورلا ذك الاكس شاوار وص نطلابلار ولي هاب و رو ىري فيكى عالا
 ىل_ءردبال لمسح اذكر ورش رظنلا ىلءر دقت ال كليم نااكذ ل الر قثو رمستو حاو رالا

 ةراغزت تاب دو شير زناجإإل ىوتثم حورريشب كرما
 :ي زنم ىأ مسملا ةبسور هن نءحورلا (ىماارهتسو



 اهلاجد هاو ةناسنالا حورالرظناوو
 الو ىهلالا ىنانآالا حو رئابال ماك نا نسا الا الامل مشار ارا هلو
 تاعاذاةرو هلارلكشتلاوءادغلاو دوتلابهاقتئايلمكب

 ملاع هنت صو سا نو رزيئاوج ور وثوساثلا
 !لاموتوكماملا لاو هتيشاحو ةقية ارح جاوماك
 !ىوسام رئاو توكسلملا لاه ةيةرم ىلاتوسانلا
 الود اذا لاقل دس نا همز خ سبا و زاريثربج ٠ دزكبادمحا
 .و م: ىلء كلل ضعي لو هيلع هللا ىف“
 مدعل فل ف زيىتعلا نوكب سب راها تمعشاذا ةمعلاازلاو
 :لار ص لح اس ةءانمو هىذلا ترريملاللاعاتلسو
 - ىهر ل بو ءياعدشا لسد حور
 ل ىلا ) تامز رد عزوبي قوام ناك كب ردغب منكرا دبوك 9 ىوشم تقولا
 تاذفارؤ نم راع ناتو لاذ ىف سونرا دة نام تم لتنال بسلا
 ىلا تسون تاك زك د_هاشام ده اذا لون ةدمللا

 'ةهح نم مالسلا هيلع لب ربحو هللا ف تي
 .دل هلوسو دءنجأرد ,هملا لبا لو هيا هنا لسا
 2 0 مهلا ةروس ىف ىلا« هلوةىلاةراشا نا سوةلارا ديول حلان + 2
 لملات 6 نيلال ى يا تيتا

 حاورالاو لوةسعلا جاوءأ تدهاشو
 ثلاذو رسل ف دكتتالنا كل :ريهينأل اعف ضد

 2 ا 0
 نم ةعقرلا باو *ىحنإ 0 ءاشالبت

 (ىنعلا] 6 رسب ت[ش نسخ هان باوج
 ةياجنالو ذالىأ اسأرالو الحرمل الا

 ضدضوحو رحم مالغلا رف ايا
 (ىعلا) مبا زربهعةردركث نابخأب « با باو هششادادن توج بع ىاك ف واش



 بنك انآلا يلا وشو درو جارك ب ا
 اه«ديل اهب اهيطعانونفاذرخآ الوسرسلط اون اهفمالاو .رفلا لجأ نمىرخأ ةءفر
 (نملا) ربخ تكل وجزمداهببب ,ربءءانو ىنجطمو رممارب إو ىع نيرو تاطا لا ىلا
 ىلع ر عطا اري أ لهو تاطلسلا ىلع عشو وجب .نم ةربخال ىذلا ىنجحالا كاذو

 بيعي
 (ينلا) 6 نمت نور خاج مدرك ؟ئرر زك « نم كددرك ى غدوخدرك ع ب١ ىو ىداسلا
 الئاق بفن لاوحأ ص مكإلو سن لىأ يار دبا ازعل كفا لاذ

 'رس4 اذا ةرخآل وي رطكل اسر تاعلا ىلع فرذتعب لد اع
 قال ألم منش الو هاسغتب فرتعي و

 ا ركود يي فاه وذ
 ناهلسادي سب 9 رلابوبه نا رالاةف وا تازببدماللا.لعدابل“

 امو اوعلا(ىنلا)
 زكنامهل -ىاتفكمهدابإل ىونثم جوعاالر .ةئالوأ جوعا ف-زتالءاو هان ايتاعمءاوهلل

 نايلمانديللاتاضيأءاوولاو(ىملا) م ودم نيهتخ مزك زازكىرر رو « وم
 ءازجل_هىلا عت هللا لاتجحا

 انداراا سابك ه
 ةثالج ومات يهذناو جوعا بهذتال اعل اي
 دارج رزارتنبا9 ىواثم ناسحالاالا ناسحالا
 اذ لجال ىلا عتق لع ا هعضونازيملااذهر (ىهملا) هك قبس

 مكر زارتراإو ىرشدودااز واق الناوورالا ىف
 1[ !اضيأ ازيملا فعتسخن امومر(ىنعلا) مشو رن

 نيلج مهل ىم ءوىلا» هقلالاةردكما.أذاردكم منك ناو مف
 اديسجالاماذك (ينعلا) يدركلبانرحدابار شور زو ر « درك ليءناهلس جات

 ناهلس



0600 

 |ركءاج ان تذك 9 ىرنشس جانلا بملئ ظمالإل هيله ىذا اراوتل لحوم رني عىل ناجل
 ىس أر قرثم ىلع نكسنال جاني اقر (ىعملا) ع نم قرشز او ثم مك اباتفآو نم قرفروشم
 ٠ ارجاتن[تصديوا درك تسر ار ىوتلم قر شم ىعفر ةرهنال داعسلا سها :وجوعأ
 اميفتسهسأرل_ءجاتتا لج تاياساندي دعب (ىنعملا) يهاتف ىا جاتو يدش ىزكز اب
 او زكت شكو دركت سار شراب تش هل ى ع لوالكف را جانت احالسالا لاذ دع ىتذاي
 همآرول_ههدس جاتلامانأ نامل ”انديسىتح(ىنملا) يي رغم زكررخت سنجاب: تفك
 آ ةلاملاءذهام جانا, ناس دي_ملاغف اضيأ ل والك جواز تا عناق اميقتسم
 زك ه نمتسار نىك ردصرك !تنك ظ ىوشم جاجوعالاب "نر ظقالو فحتال ارمألا
 ىنتلعج نان توما هاهلسان ديل لاتجاتلا (ىملا) يي نمتثمىا ىو ر زك ثوجموش
 تسارشنور دا ناهس سن ف ىو جوعا بهذ لنا 1 جوع !نوك !اهبن ءرمدئام
 مي رانم تاما -نديسىارالف(ىنلا) مدرس تشك شدودك توهثنادب لد « درك
 تاو مشل كاني ناك هيا نال سنل!ثاو ممنم م. :سمهبل .لم ىأرامجاتلاو
 |« دش تسارمد نامهشجاننازا دع ىونثم !همأربت نايلع اذران
 اهنتسصراسر ىذلا ىنعو لالا ف هحاي كاذدعب (ينعملا] م دكتسا ارجان كنا نشا
 الرا تدك يىاوعات ٠ دمش ولكَركى عذب ري شئازادعب إو ىوتشمر مرام دارآو بحأ اكو
 ناو جانلا ناهتمالا جال جوع أح انا نإ.مل-اندبسكلذدعب (ىندلا) د هب وج
 ىوتثم !هيفتسم سار ؤرفمىل-هت ْمت؟وج ؛لرانجر ونهج تشك

 ,دنلا ىلاع لاذ( ىنعملا) يبن سرتتة قزف :انا يك كسار ء شرخ ءمنآد اخ زكت ركت شا
 |رانهش أك ت شك قطان جانا كو أر ؤر ذم ىلع تي ناكف هجانج وع تارم نامت

 الئاقن ا يلسان دلال جانلار اصر( ىعلا) جي نكذاو ريل كر :
 انلىأ به عناملا نانرط تاشاكردلاوبا ١ نم ثلح انج ت

 ىل_ه د أرد ةيالهناقىنعملاملاع ىفرط أهلا تاوهشلاردم نمل حو رحاتسش شفنا

 م مرد مهربنيا بيغئاهدرب « مرناك,نمنيزك ىروتسهت سنو ىو
 بدع قرخأ صوتا اذمبوىهلالا مالاوعو رادقلا ذه ىدعتأ اء نذاال (ىنعلا)
 ٠ دب دوخ تسدوتن ماه دربإو ىوشمر أجلا ارمأ ف الر اتسالا  :هناف اهسفراو برغلا
 ىذه مالكلا .هطب راو ىف ىلع ل دي عطنا هلسار (ىنلل) جدنا .ةكزارم اهدرنم
 انة نانالا ىضتئرامالك الوةنلا هم ىسدحتالىفاعتنا ماوأ تعبتاذا كنان لقعيال
 هلا رماوالذغا خم ءءاشعا كلاسلا ىأراذافر وذ ءمرومألا او رومأمانأو كعمبدألاتأسأ
 ةدحلاو هلاغل اخامالكد أ سم معسل اماوأ حسبنا ذا هنالراغغتسالاوةناتالابهيلهق ىلاعت



 مث هبت ىسكرب « دردزدباش يب كم
 ضن الالاف نما أملك دودو اها نامل, نآلام
 ص نامل ترد ةحابلا عائم "ىأ دور فارطاردوْلفن مالا
 «ماكتسودىا ىركمدرربم نأ إط ىع صعق فا ىنعمب سعأ لعذ ةيمحشلا فاكسلا سكي
 ايتو الثا ىندم ماك ت ودك وسرمغلاب طال (ىنعلا] < مالغش كس كن كمن
 ا ا ااا لاذناف هع ئالعضولاّدلاذو لابلا هف صو 4

 ,طمو لو سراب ش كمت سواك » يم ناطا لا ىلا ةعق را مدمو طم
 امارتية سرأ ىقالوسلاع .ةران هرخ ناكو (ىنعملا] ىلع

 8 هن ىدوماك فو و هرثوح مه م ىلا نأ ا .!١عم ةراثو نيطملا
 ىلا لاذملأ سو رمأثومالسسلا هيلع ىموم رم هنآتنوعرق للم( (ينلا) م دويريجرس

 ري غصت ناك ذل ىف فاك ل او داسعن الاودرطا او باهذالا هع انهدر
 اذ لاحلار (ىنعلا) م« لسكن درألا ارلاغطاءدشراو لدرو
 كلاذو نك اسنوعرفوهو بلغلا ىبعأ ملاذ أ لدروكتآ

 نوردئاو و ناركيداب ىدينو ريب زا مهوتط ىع لا قظالا باقر عطانجرامللا فراس قمحالا
 3 رامخلان مس فنلا لأ كسناؤ(-1) 6 اركس ناب ش

 فنا لؤدم ىدع أنار لو ارووتعص كتم بلغلا لاه ن .* ةلي

 (ينملا) ع ىىك سكر بتم انوي دب وهدا
 دمسأ لك ىلع ةههنلا عضثج راما نموركسلا اهطعن اهربغالثلا

 تدوس هل اودع ىدعأ مالا لع هةر نمثاربخالو

 درركو روكرت قوعر فوج مهإل ىوم
 نيذملا عمر نسح الودع م بالا ىعأو ىمعأ نوعرف لس تنأ قحاب ىف ٍهلا) م«لذ
 يوك انوعرفدنح» ىرام هقشاءلاع و ىذؤيدىذملا لثك كلم للم م-هابنذال

 كارو مرجال 0 (ىنغلا) 1 ٠ امر
 لق امارغ 2

 4 ةسرتوثوادعلاب هولملا عار: "رم
 0 ادئازو ايلاغناك نوءرفر مع (ىعلا) هدوء درك شروكو لق
 لاكعم ىمومدف ريو يارا 0 لقعال ىمعأ هلعج الو لج ىلا مكح نكمأ
 او درغ ضركرب و مثجرب قدرهم ىولشم ءيلط يذل مالقلا هارعشبالو هبل هتاجن
 عك يع ىف ع تش قأحا مناخ نكمل (ىنسعل 1 !) ع دنك شناو .-تساوط الفرك



 مكح و ىو ءاك ذفاورعلاو ةهكسحلا هعفتتالر معي الاناويح لهم تامزرلا نوم النا هنا ضرخ
 ىلعار هال قأي قحلا مكح (ىعلا) يدي زيا بف مكح هكنانغ 1« ديدي ديك حولرب قحا
 دحأ لكبلهتال ديزي ىأ يلف حوالابدارأو ىفاةروا نمحلا ىنأروهط ىلع ديزي أ كك حوألا
 مل اكل !باةىلعر وظب هتفر ىفأ اذ هدبف بونكم ىس!اريد هت لكو ظوفحلاح وال لبامأ
 اذه ب رالاو>اوندوبزا اردب رياناندادربخ نسحلاوبا ندي شوو لاغق سهلا ىلا عبجر
 نيت مهل كم هةلاوحأر هررهظن عهرابخاو. بزب ىنأر ابخ أ نحلا ىأعا اسف

 اويأهلاقىذلاىأ !ذنك (ىتسعلا) جيدوتشارن [نامدمزانسملاوب « دوبهدومرفوادك دعآأ
 «نسسل اوبأ ءعمسو هب «ةصوامو ىناقر لنا نسما نأ حس ىفدي

 اب (ىنعملا) يرتب رثزاحابهرهواربكس رد و متمئاوديسمدشاب
 تنكس و ىوتثم يبرر نم حابس لك ايردتلا-ءورتمأو
 اضيأ تعقساوماب رشي أرانأ .ضيأ نّحلاوبأ لاقر (ىنعملا) < ماهدبنشين با عشتاو رزاوأ
 دنا نعمات ىداتسنا و روك ىوس دامو ريحا يسره ىو ىنعملا اذهمحو رنم

 هله جوتب ىأ ديزي ربت بناج ههجو ن-ه1اوبأ عضو ناكحاببس لكو (ىنعلا حي روض>

 ىرن ىتلاحايثالاذو ربءايلوالا نالها ر نمو

 » درعا دماس زورو[ لَو كم اى آظتهنلأ ن

 / ةداعسلاانورةمىأامويتح (ىغلا) م«دوءد.شوب وفرباراهروك

 ملم نوح مهاهفرب وثرب ىرتإل ىوشم لاو جوي للا اهاطغ ري غلا نا

لا لدم قال ىلءاقا طوبا ىلعراس للا نأ (ىعلا) 03
 .ةلع

 5 نادم( كنا و ىم تنولاالاذةمومغمن حلا أح ورمتيراههكارنو

 جيشلا ةريظح نمتوصىفأ (ىدعملا) ميقا هتك كرعداانااه



 ىو ر تضرب رالاع و باتش مزاوآبو -نبااسي ديه ىرتث» روبغلا لهأ سماوني
 قرص ع مما ىأق وسل عرساو بنامملا اذلهلءىجو ندحلااأا.هبقث (ىنعملا) يكباتمنمزنا
 ةيلعل ا فراعملا ىلا لستل ةدوربلا ىلءري ءاو ينم ضرعتالاحطم ماعلا نك لر ىنال لمت ساو
 وبرخ دشزو رنازوا لال ىء اهزحأ لامالا نسحأ نال ةيفلتارارسالاو
 تقولا كلاذ نمرلامملا اذه نسحلاوبأ عوامل (ينسعلا) هدبنشملوااكا ارسياعدآ

 هقحىفالؤأ اهم« ىتلابئارغلاو بئانقلا كنود دجو ءباطذلاو ا:-حهلامراس مويلاو
 هادعتسا بح استنكنا مهم دادقسالا ايلعا ذهاب هز بق ناكو نيٌءيلا نيا ه دهاش

 أركيدةمةرإ) لونراميىلاهقهئلانوعس ومهيناحو رنمدتساو !
 مالغلا لادن ىف اذ عار نب او جنوح هاش شيب

 دبزلات ثنركيدةمانإ» ىمىوألا ةعقرلا باو ددصإل هال ناطا

 بعىا و ها

 ىو اهرئأروظ لواغب رطتدجرو ترض تل سويتمةزلا كالت ىمعاي ناطا لل اهتم ةءقرإ
 الاذو (ىعملا] مدري تاوجاروادا دن مهي 6مل يريد نآم-هدلاوخار كدت لذ

 ىم تكسواءاوج ءطعب لاضب أر ىرخالا ةءترلا أضيأ ارقى سجم هوو دخلا تاطلل ١

 | قأت اطاساا كاذو (يملا) مرا ةودركر ركموإ رب كاييزهتاروا درو ندخل

 كم تام سه ةدفرلابتك مالغلا لاذ هلو ءاطعأاب وباوخاباهلبيولو ةفشانأعب
 (ىنهلا) «تساور مهىسي وري شاوجرك « تساعدني وارخآب جام تفك

 ىنالهلااوج اهلع تبتك نا الدب هرهممالارخا ناطل لإ ةعقرلا مّدق ىذملا بجاملا لاق
 اذاو ملء ص ئاوبوشيملا ذات ىماعملا باي رآ مالغلا نمو وأ! ناطلسلا نم دارملا نا ة هآساو
 ئوشزأ» ىم كديبع مهسبلأ ةكسالملا لوثتا مجبل ىلا اوكسشو مهروسقاوم وذيل
 نءص عن امو بجامحلا لاق (ىعلا) يب رظنىزا دناءدني ومالغربو رك اددركم ك هجن
 تفك 2 ىو هيل !تذنلاو ع توذعناىأ ارظن كاكولعوال دبع ىلء تيمرنا كن اطلس

 تاطاسلالاق (ىعلا) متت دودو زوجا دم « تدفحاامأ تداهم نبا
 ىونثم قامادودرمر عبق و محالا لحرلاووحأ مالغلا ن كلو ةلرسةلا حلا« تحال

 هبنذ نع توذهولو(ىنملا]6 شتلة تيارس نمريدثكم ه م« شتلزوءانكعزرماهجرك و
 هتعءاطملا عطقو هئموحأوه نمألا قبحالا مرجوةعبالهال هتلذ ىلع ىرستا هيأ هئلزو
 ترسو بابلالا ىوأب طلتخخ امّركمناك اذان ةي را لا ضارحالا نم ىلا نال . مركسم



 ىقانعتهللاةجرنعاردس و مهلغ باذلعلا لو زئاو ةدخساو نأ .مءلاي اول لاو مولع هتمآش
 ىواشم الثمرخبنذوهو هن. مهرارف م دملذ اوت سالاوءالةسالا ىدعبةبارسلا نوكستت
 ام (ينعلا) 0 زك نياهصاخ ةرشت كمه ديرك ذ را رمك دول

 1مووكل نو

 حنان طن :اناركز ا ىو 0
 ع واانديسنانرطراس قا مح درج نمر ظانملأ(ىدملا] حوضفردار ىلاءنارب ودرك
 مهلوسرأ اخبر لدعلاةةغب اورهتسأ ال ءازجاس أنا روتلاوفح اضذلا ىفلاعلابارمت

 كيهأف ضرالاراطنأ عسب جى يرسساب رخشلا لل اءذ فه مسهلا
 نم ضرالا ىل_عرذخال بر لاو جوان دوس رطضا ىتح لسنا

 .هرك نوار لاعمال 11:0 رت نانوطلا لكس.

 ىونثم قمالاريهحتو لهاعلا لو هيلع هللا ىف سلو سرلا حدب
 ىلا لاق (ىنعملا) يت نزهر لرغر تسامؤو دعواو تهكر هز جادكرب
 ىمحالا ثيدحلا ظفاوىب رطلا ملا لوغوز دع ىف قجحأ ناكنملكمال#لاوأ

 سنالا نم معا ىوتعلاوىرو مهلا قد 1 قيد م رتاعلاو ىؤ»

 عيا نأ كراع

 /قوحإ د ضر
 ناحرراعررداحور » ناو ىرتثم «يهذمىلاسانلا
 نال [دروواا :اس ردع روهحور نحو رو انباقو هالناعناكنم لك (ىهلا) هك تيدا
 م دار نمدهد مانش لمعلا ىم ايناطو راقوذهب>اسمىطعي ل ثأعلا

 اضيةلهرقاعلا نالهتع ضار[ اةرقاعلا ىأ ل معلا ىنب سولو (ىنعلا) يب
 الالءاكلا نهردصنالو ل هاجلا ةقاد ص نمربخ لئاعلا ةوا ده بح ىفءضا



 اةلفأ
 ل ب ص سس تمس سس

 ىذدةمىلءلهابجلا هثادصو عفانا او ةمكنللا نمشتم نوكسصي

 شيئامومنآدوبنومدئافى رام انش دن دون إظ ىع لآفاذ واو: رضا
 بساا سه: دثامالب هثرفا_هنوكتالر: دئافالب ,لقاعلا عش نوكمال( معلا

 ةريكسس خا نهتم« شارعاوكهنوا دعو ةدئاقلا ءزاةسم رق اءلا نمرد اصلا

 | ردناو ا ىاولح نازا نم ملردلا دهاول نازح و ع
 قدحالا يناطعأ نا ىأ ىجلا ىف هةوالح ن.انأ ةوالح ىق هلل ع شو نا ىدحالا نكل/,

 مومحلاٍبيبطا اءاطماكةرارطا ىف قبأ اولها ن نه ىل أ ىهوتلا ةذيذالا مف

 ررمشلا نيم ىنه نها فو مو مدع اهلا ةروسلا ف ةوالطا.ءاط

 تنك نا( ىدلا )نشا اررخ وك هسيو تسب هنو رو فيطاركت اد
 ناىأربدلا «دارآو نوك ليبختن ا انمع اذه لما ةفرعم ارو يبل ةلارومو 1

 "اوولاكمف نموداصلا مالك لاوثو هلاوهبف د 0 اذكر هينةةلالرامجلارب

 مك

 ةدئاف :ةثمكتيحلو 5 ايفر راحلاب ب 00

 | ةيكم لوح قمح الا مأ ةنم ايلا لك نامال,فافلارسكم |[ هردة نم

 4 يلم ءانالا+ تال كيلانو م دوك ماعلا

 ةدئالانمدوهةلاو 0 0 ٠» اوشوناثفثسامع

 ةدئاملاناف لفصلا!هترقوعورل . ا زيدل سيلربغالر ةءلا انه

 افةيروصلاةمعطالاو
 7 ة.ئامورلا نمةصح 4 ناكولمالل

 ارمدارؤبر ف 0

 ا ءوماعط يدل الس ا( (ىدعلا) شر و ريدباس نام تآز ارحزاو شروخ

 ل1 نااك ة-غاطلار اوةحغ او كعلار 9 .دغالو ررالابالاىرتتالعو رلاو

 0 ىرودلاماعطلا ليلقتو كندا ىلعف ىروشلا مانع طااالا فرت
 ن ذي دمهفلا عب رمثلا ةظف اسال ةرسسمالو وسو رلا

 ادفنيك م ريزاب هللا كدا اهيروخ ني زل ىوتثم ىفامورلا ماءطلا مهارعسنإاو
 رم ةدحولاءايلاهشنرب يال لقال اقدعة ب وصلا ةمعطالا هاله ند د( ىعلا) يرجح تك دوب

 ةمكحلا عياش رمت ءبسو 5 ةدهاجلاككرأ دجأ عوج ا نالوطقنا نعد هرب نمرمغأح

 تاضمرل -خ داذاناموب رشعةسالا ماعطلا لك أبالهادبءنيزبسنكو كوالا هال
 2 يي ب ببرببصممللا

 لكدا ال



 يدلك بالماي قي ناكل سو
 «اذهسيلر اهلا ءادعب رشالاو ةمعطالا نمهتدنءاىذلا اذه ناليفاتل ارطثلا فلوق !
 ار روث اهمماو ىوشلباتاررصاىادغاتإو ىرنشم ةبناهدلا نمو دع ىذلا رح ا قئال
 نركنر ماعطلا لقت بيسي المات قامو رلا*اذغلا لس الدرك. ينعلا) «ىرثلك 1|

 تايلت فاسو رلاءاذ_ةلالصأو ةيملالا فراعلاو مكسحلارازابأ ىأرونلا مقللالك
 ف لصالا ف تناك ىتلاةيلاكلا فاسوالا ةدهاثمو ةيلاءألا هه

 8 كو رخدمب امام تدتعا اذان امي ىذغت
 اج نب تءادشتاننان نك تسرويتآس كع» ىونم٠ !مىذغتو
 اذ_هةمكتملاو لمعلا ةفرعل او ملعلار وؤيوهو روثلا لاذ سكع(ىنملا) يتسادشن اجب
 ةزيخو هريساتو « كعطو هر دس ىرو هلازيخلا

 نذاباهدادءاوأو يتلا حورلا“
 ةيماالاحورلا ةطساوبالا محرف ةغطنلا ١ عضو دعب ةيناووحلا حورلا تنوكست ىلاعت هللا
 ياو انينج متةغضم مذةلم ةةطلانل اهي .تاوالا م-رفاهلوخ دعب اشيأ تنؤكسنم
 احلا دولو ا |نادسج واذك لمتْلايْوَك كمن مر هطزيخلا ناك ىلا ع” هللانذلاي أح

 هرثأو ر وتلا لاذ س كم نم نأ لاب 1
 لسأ لمعاار و ناكنامو راحوا

 ارئاسو زب لا :ط اوبن لعب عزف ويطل روءلاو رسأ ةبهلالا و رلاواعرقزبااو
 كور نم هيف نمنثو ىلاعت وق هيلع دم ذي وماعطلا دفب لةبهلالا ةمهنا نكت لولو ةمعملالا
 ,زبلوك أمزارابكيىر وخنوح ا ىوثم
 .- ىلءر ونلا ءامط ن مة دحاوة ملك أت
 فو نءهحو رهللاسد:غرفالو ىف اذغلا سأر ىلع ىاروثتلازيغ سأر ىلع

 |ردوحى زوءآردنك « ىسكمل وات ةمود لدم ف ىونشم لاق همسة: ىف عرش علا
 بك-| ىف ىبصلا ملعب يمل عنت ىسك لوالا نال ة ع هيفا ىفل فعلا( ىلا هك بص بن

 مركب وبرخ مولعز وفاعمزا « ركفو رك ذوداتسواوبآكز الو ىوشم هوب ءلعت
 واعلان ءوفاعملانملصا م اركسفلاو رك ذلا نموذاتسالا نمو ٍباَكَلا نم (ينعلا)
 ىئاباليا « ناركيدربدوشنو زخاوت ثم إف ىو ثءراركنللا رك ذلادارأو ركبلا ةةلا
 لغ :ىلء اداز.ش0ةم نوكي فراعملاو مولعلا ليصحت بدس و (ىنعملا) « نارك نآ ظفحز وت
 ةرثكن هوا هطبسش ىف بعتتوالبتت فراعملاو مولعلا كان ظفح نمَتنأ نوكنتن كلا ريغلا



 مب

 «تشكر رودردلا يئاب ام ح ولو ىوشم انامزاغ مغ رغنوب :
 اظفام احول نوكترم__كاور و دف انام فر( وتم ا) تا .ذكرد نيز وك ثا ظوفحمح ول

 ةيبسكملاةرهاظلا فراعملاو مولءااءذهتانو قم ىالاوه طوفحلا حوللاو مول ءلاو فراءاإ

 اووف طبضاار ظةملل جاي“ 4قيبرلو أطاشاو نايسنلا نم ظفح هنوكل هلع ىتغتسس اىأ
 ن ركيد لغم ط ىو ثمل ةقراشأ هيلا ىهولا لغعلا بحاس

 وك رخ آلا ل علاامأو (ىندلا) يدوب اج نا .هرد

 رصبلا ءون نعوهنا سهلا هود عفن الاك عوبطما نكيولاذا عومسملا عفسالوع وهسملا
 دو ىنهلا*اطم هنالجورلا ط سو ىف هعبنم نوكي ع وبطملاىناتلا لمعلا كلاذو عونم

 أر ظتن ىولألا ىسولار ظمنوكي
 تود ىواثم الل

 ينام عبتالا (
 ل هكا وبل قامراةوردصلا فون مع ورطملا

 معلار لسعلا كلا زءامنوكبأل الن ف عدول الاجر وتب نيدفا ميخلات (كردس كل
 اررطىراجلا ا لاكن اصقنلاو لاو زلا نءابراع كيك ازيغمرغصااالوارذقالو انقنم ىهلالا
 م« مدمدهاخز دوج ىمهرك « مف كوي شكل ر |ر و ظ ىو م ماودللا ىفء اني اما

 هلام لاذ تالريضالو مغاال نهب مه ”ىأ |طت فدو ءاررج يف رط نمتاكتار (يندللا)
 تديلا لادن مروغبو عسني .اردملا ىلء ىهولا ملل[ ذك -ةنمبغي ثيبلا نماذك

 لهلانيم نال باقاآ .ءالق داب راند طبر وج را كارح لادا بالا تدب نمو

 هلاثمنانى كلا لمعلا سكس: سأبال ا هراث ؟تعطنناناوروظتوزوفنباذلا لخادئدولا

 ىلهقلالةءلاامأو (ىنعلا) هب اوكا ةنارددو راك اهي وج لاثءىلي هه لةءإل ىع

 شءارإل ىونثم تيبااى تالحلانمىرتتو .هذنر جالا كتر جتالا لش ءىبسكلا لعلاو

 اناو(ىنعملا) كارم هشجو+كديوخنوردزا و اوي دشدش دسم
 ارت ةوثلن دب ىفاذهاب نيعلا باطلاق ءاملا نم بي هئالب ثيبلارآ

 حابس نيعبرأ هللصاخا نمدرو هلال ل عوالم كلب مةر هلا وو
 شةفكدركت رو م ىركبداب

 ثءاار :ةايرلا بيس هللا لها

 كى دكانا ةقإل هبال ىلع هيل نم ةمكسملا عساس ترهاظ



 ىو سدا نم صاخ و ددرم لا نموت نالن تا اثنا في رسشلا ثيد لا بس
 هتمباط نا لا (ىنملا)6ر ,وكمو اب تروشم ىارجام ه ودع نمريغ مان شوخىا تنك

 ةروشملا ن٠ ىرجاموةروشلا لاوحأ 4 لفو كربغ نم ةروشملا بملأ نب دح ههما نمي روشلا
 كلودمانا(ىءلا) « عمر ورييو دم ىار زادوش ه جيبم نمار ارث م مو دع نم اظع ا
 ىراثم ادياودملاىأرزم ارم د أ ريال هال“ىلا تغتلتالو ئنعجارمالو قارط أر دالخ
 (ينملا) توج ريخل شالت ودرع ت سود تسود -هواارث كوح ىدكو )ف
 ري بلاط كلشال, قيد هل !لسج الق يدصلا نالاقيدص ثا نوكيا داو با طاو بهذا
 مجاهغوتا مو رزك و ىنمز دوش راج مودع نءإل' وشم سغالار واش الوز ةملارواشن
 ىمراحإل ىوشنةرادعلا كي رأو جوع !بهذاىن.كا جالءالو كؤدمانأ (يىنملا) هى
 باط مولا نمو( ىنعلا) ©« تسينتسحا له« ريغزا كس ٠ تبن طرشتت >الركزا

 هل-«عرباغ نمْئدلا بلطو قلتالو طرتسشنالبئذلا نما هظفحو منغلا را

 رهظين ال _ةاعل انآ نمناف ىنب رطلامملاقانأ اب رطل راىتمانأ كلو دعانأ اديأ كاشال» (ىنلل) مزهر افرك ار نم » نمد كش عضوا نمو ىم بلل
 فلاحا بسلا ل_فالا شغسال لفارباا نال ضوغب اا ههب رط عطب و« فرغبل هتوادع
 دئابكر هل ىوتشم ءفلأيلدلا طيبات قرنا هريناو لو برم اواو ىلاعت هللارماوال
 ءابحالا بحاصن ملك (ىنمال) تاتو بم نذلكرد ته ٠ ناةودزب مه
 كلاة_وج نم ناتلا .طسر فوه يىهملاو ةديءلا ىل ماسلا نوتاىف ناكولو مهام
 لاو ءاارقوذلاو

 م سلااج نم لكو( ىلا ) < نانوك |
 ,ر هالرابةهاال هنالءاسملا نونا ىف
 ارث سودإإل ىو ضي ,رلاو ىئادا ف نكو لود اد شالا
 ,آلا اذهت لماذا (ىملا) ي«تامثدو مسخ سود
 0 1 فغرازامزا#

 الجال هيل, د>أ (ىندملا) تدوخ ناج تحارىاربا
 « رظتردىربتسوددرامهانإل ىرشم ثاحالاديعتانالا

 أب الوءاقدس أ كلنيءيف اطار م ر وص ش وخان نكس
 ذلا تافصلابودكس بالو تولديالو حاب رود 0

 :اانإىملا) كنك ١ ةارهءرابابتر ومو نك ز يعرب عمد
 ىلا مادىثفك ىراثم بها ىأةيغا الر قيد صلاعمةروشملازعفاو رقدسعلا



 ((ةفلا

 لئاعلاهو دع نم ةرو ثلا بل اط عمسال(ىنعملا) م مراد نشد ةنريدىؤناك «نسحلاوب
 يودع نا كروظي رقوادعْل:كناب مدقنمو دعم نمانأ ُلطعأ رسمك ا ابالي هل لاق همام

 الجر تنأن انكذ (ىنهلا) ب ىو درزن رزك ك تاراذكت «ىوئعمو لئاعد ميل إو ىو
 نال ناصةئلاوررذلا دصغتو جوعا ب هذننا كله ديال :مدبال ىونعم لحر و لقاع
 :«. نيكيصخزا د شك اند هاوخ عبط ظ ىمهيفعقو هيخالارثب رشم نم نا
 نكن ثقتي وادم و دعلا نم ممل بص دنا بلطت ةعدطلا (ىماا) ينينما
 دك شمتموديآ ف ىم ررغ ل نمرو هبال اهلع لاغوديدحأ طابرسغتلا ىلا علقسعلا

 ةءيطلاو سذنلا بو أيل قعلا(ىلا) يي شدبو كاين ردتسدنجت نوج لق ب شدرادو
 هتضمأام لك اهصاو سنا نسح ىلع مك املا لث ,لقعلا نال ف اخ اوك ءواهذا رم نع
 داعلا ل ثعمأ شاعلا لة مرهأ تاذنان زذعلا اوعثمىدتلاو ملقا ١ نما هو دع ىلع سلا
 (ىنعلا) 'ثسادر مة مكاحو ناب ساب « تدل داع تصر ىنامما لةءطاكر .امتذ
 | بالا بدم مك امو سرام لداعلا مك املا لئمداعملالمموهر ناميالل بوسنملا لمعلا وه

 دزد « شروهرا د وادشاب هركوج مه ىو اهّدزواتنا ةميطلاو سغنلا عدبال

 بح اسوناظيةرهلا لم ىفاسعالا لمعلا لاذو(يتشحلا) 6 شوموج م -هذئامخاروسرد
 | ىلع نار دةءالناطيشل اوس ملا صقل ادارأو 0 يي صللاةريست
 : و تدشوددويكل اغار داب ىوتشم نووظلا

 ةيصاخأل ل قم شقت هنا ليل فمي سلوم
 ةردلا ان (ىنملا) يدوب نتر نادك ىفايأ لفع «دوب كارب ثري هج

 |عبسال ما ار عيستاالل بول لقسلا لب دوكبلم بالاطلا ممةتل الل ممعلل هان :رعتسا ىلا
 م نكءيرج ئاموا هرعت ه تاك ذيردمك اهوا ةرغال ىوتشم ندب بلا ىف كاكا ذ
 : .ىلع مك احاينلا ذهن دسم بل هلا ببهلا هو دفاميالا لاو( ف

 .٠ و كه ءاجربوثسدزدرب رخال 5
 ةسسلالا نبلاسو ةثلع صو ملا, كدوجو داب (ىنعملا) 3

 ةئمشلا نات باطث لناو كلدوجوا دلببادوجوم مك 1-1 نوكيإ



 اطل اشهد خال 0
 ةاواممت داب كل ذكمار مدعو مك امادوحوف دلي قاذقلارثسك اذان
 لقعلا دوحو تان امعا عاما نقر ثنا سواولاو نينا: ىومتلا صومعلب

 َ ها ىلع نكس: اون ديلا ةكلمت ىف همدعو

 اردمك هب رسربار وي ذهتاوج لس ةياع

 لص لورلا لسرأ (ىنعملا] هي لوضف عم دورفاك كل بروبو لورا
 لي ذهزاو اديزك ار فاو تلي ط ىع لوضفلاعفدورذاكل ابرح

 ىو ةع امملاو ليلا سةر ورك ءلاربمأ هلهجو لي ذهل ,ءاباشراتخا (ىنهلا) كب ليخ

 أركسعلا لس [كاشالب (ىنعلا) 6 هويرس ف دورس موق « دوبرورسناك فركشل لسا
 ندبالجوراكرك هلل سب 'رلا ناك: لس أر ال ىذا ندب الكم ها س.ئرال نيذللا مولا نال هك اح

 3 دب و هدم هك مهنيا ىوتنم

 امو تاوهشلا نم هذ.

 يناهل أ نمو ةيناسورلا نعد يهد دساذلاو
 .كلاوحأ ميس

 مي راهوكرالا دربكة وخرموا ه راب زي ركيمك ىروةساوج مها» ىونشم الئء ثا
 ىلع ىيرب ل, لاى «-ةنسأرإ 0 نأ (ىنعلا)
 أندلاتيكرك ف رطره هس يرد شبحاسإل ىواثم هيأرىشتةم

 لكف تاريحر مئاهرنادهسأر نمايالث اةهفلخو دعبو ىرعب هبحاس (ينمللا) يب رغدسق
 فر ر هدبآت شيب « ىوش بئاغنامز مهثجزرك ظطىوشم راما دس ف بة فرط

 ناكم لك ىف أ اى بكسماب لعاتيء نم تبغناكمْزلا اذ_هىف (ىنءلا) «ىتكرك

 ار واكد زىبينءك « ركشنوحدباع اعارتناو ساو ىونثم ىوفمظعبنذ كاسءادقا
 كارب ع-انأالاىرخا ىزئالو سرك ثمل مهتم كامي

 لاقعتا مالسلا هيلع هن



 :صمالار خا كلك يال بئذلا كاذدا ضرفا (ىنسعملا)
 كالهتاعاطلا نهو دثراانعد_عبلا اذكيطحلاراتلااذغذاكف فلس ب طحالب
 نيه ىوثمةينامورلا نممردال_ك ةينا. هللا اذا كلرتانحورالءادغامجبنابتالاو
 ار غتالو عصا ةري_ارامحا (ىدملا) يم. تناجهكر|يئنارك او « دركف ريصتزازي رك
 «ايلوالاو“ ايبنالا لاما لهو كن اي بيسان ىفال تمد لمت لمح نم برهتالو ىف رمصت نم
 ةصحلاو نا !!با ذه نم ةرخآلا ىف مسخوصاذعو تاعاطلا ناش ءسانلا نوذاكي مسخاف
 تنأ (ىذلإ) م تسيربدوخ ىادولا ار بلاغ مكح و« تسبلاغ تسذن ء[مهىروتسونال ىو: م
 بلاغا مكسلانأ ةبميدبلا اناضةلا نمهسفن دياعا كلم ةبااعلةنن البكم اذيأ
 لالهل كار ةءىنامورلا فاءلا نمور دشرلا نمراه تاوهشلا ةيدوأ ىف هئاناذهاب تنأو
 (ىنعلا) لامت ديوكب رعاري زان بسا هلالخلاو:تئاوخ بس تدئاوخرخ 9 ىونثم
 برعلا ىأ لافت ةسب رعلا سرغلل نولوفي برعا نال سرغلاب كاعد راسها هللا مل هديل

 ةسيلعلا ةبنرم لب نا برق م-مءروجدماذهو لاعت مهاوغب | نوم ديم م سرفلا براس
 برعلاةرعدك اولاه:ىلاعت هوب ءدابم ميم ىلاعت هتوع دو برعلا :غاب زن ثآرقااوأ

 ةيئرملاىلا م-مرشل اراهشا ىثحولارامحلا ةب:يِصيرِغاَؤ ناةءاقمهاناهلوبغلا
 .اجامدعب نمهيف) ىراصنلا ناكل :(تلحاج

 (مكسفا أو مكك |_:وانءافوج«انيأراتءاتسأ عدئاول اعن) مهل(لمف) ءسماب
 بذاكل هللا نعا مول لون أب( نيبذاكيلا عمتي يول كموقع فعرمذت (لوتنغ)
 قرط: حاولا: هيفدوج ااا كل ذل تارعق دقو لسو هيلع هنلاىف_ماعددتو ىسيعنأم
 لجرلا اوم داوفاركنلهالا ابين موق لهابام هنلو. دو مقر ءدقل معأروذ لاف مان رمأ

 اوئمأف توم داذا مسوا لاقو ىلعر ةهللافونيلاو نسما «هءوج رخدتو هرتأفاونرسعناو
 نو ددالاو ءرانول» ابي نيذملا جرتخول س اع نبا .|لعهوحل أسف اونهال,نااوبأف

 «ىطمءارؤحدوب روخ ريم ىم نلالج ىهتنا ااودردشوا ىو ريالهأ الرالام
 لبطساريمأ ل لا ف هسو هللا ل لوسرلا ناكف(ىنءملا) يار سفن ناروتسارع
 نماهننكا اسلاو لبط_صالاك ارئدلاى_يءافاب نيئولملا سفنلا بك !يملسحالا.ئدلا

 تاطاسلاو سارذالاو بك ارملاو ماعذالك اذا .!ةعيبطلا ناويح ةروسلا ناسنا
 اولاعنإ) ىراصتلاودوهلا (باتكلا ل هأايلذ) لومي ىل اعتهنلا ماب مزك الا لوسرلاو مظعالا

 (ائيشالر الر هلال درعن النا) ىه(مكتدبو انشب) اهرماو سم ىتدعردصم (ءاوم ةلكى لا
 'تغكاولاءتلنإل ىوشم لافنراشأ تايآلا هله ىلا نلالح آلا
 دلال يطساى نيثك اسلا هللااعد (ىنعملا) « مضي ار نم مهدنات تضايرل



 نال ىلع لسو هياء هلا ىلس هللا لو سرل مهتهب اثم صوصخ نم ملا ب ىطلاوثأا
 5ك 1 مكعب ط عال اولاعت مهل لأ ةوقي ىلاعت دج ضمت نع لسور

 أ اوضارأ ىتحاوب مدىرهوملا لاق كت ارانأو دايقتالابرلاونأتو نورا سذنلا
 ليلذتة ما تالا جا 1ك فردا صار ةغلل !له أ لاقواوور تح
 ردام ف موغل ادن 26 ىفو 0

 2 يشن تافراغلا
0 

 1 م١ ليعفتلا باب نمضؤرملاوءام-واروح
 تذايردد ا رم نامز لك هتافلخ ناسا نع اذك لو.سرلا
 ا د م يب ةراجدلا :

 انالا وغلا بارد سقي نص الخ نوكبإل ة ة-الاد ثرمو ممانو
 أل (ىنلا) هي تسال (,,نام احن نداد بيض اير دك هب

 ثأ دو المال ميدو نيل

 ا 5 برام لوألا فكتلاو اهتو
 (ىنعلا) داقتلاعسيطملا نعم ذأ !ءابل رثاوب) هرم ىف بدو او لءلا ناويحلا

 بكام ازلوكم

 ىالك لوب مكسب قئاللا هب رس
 لقاولاعن و ىوتكم ةفملا ناطا!نيدامت

 بدالانمنيرافو نب رذاناب (ىنسعملا) اسرتارو 5س ىأ برثقك ولاه
 لق هوب مكره دأن أى رمأ كا قوعدلجالئبلاءلا برابتلا لب ,طسا بك ايه ن مةشاررلاو

 ىكانحلاو ةزعلا برىعادفا نان ه مكمن مأامةداجلءباهذلاو لوب هلا كيرلا



 مدل

 ناس فغ ىثةبه ستاك ل هةعاملا ناةرقانلا نورك! ناويملا ةءاثعوم دلاو قا يبخ
 مرش. يك ىنىادنايارك »8 ىرم لاةىلامت قالب نما ذارا

 اونأي كل نا ةؤعدللا ة-فئاطلا لو راي وىنأب (ىنعل ) ودم نيكز لرب ونيك جودت

 دوؤلاوأ ةردغلا مدعو ردقلا يدع لاذ سوامومغس نكمالذ كنوءداو كلو لت ءاطل

 دذحلاباءوامم نكتالنيكملا ىعدعنيافرغلا نيتاه م ىأ نيكسمالم نانقرف امان ىراصتلاو

 الوراثي. الرش الوش

 ٍ شوك 3 فوتلم تول
 رخل بطصا بكس لكل »ام ءاولا عت لح نم ضب نذا (ىفمملا) 02

 320 ىوتثمراثلا ل: داهعق ف نمو ة:هلل لسراولاعت لج عسا نذ ىرخأ ةين رم ىأ
 بك ارا ضم (ى-هلا) مادجوا4بوطىسارهتسم «ا 2

 ىونثم ةديعبتلب وط صرخ لك نالنؤ رغنبونورفب و ذوءزياولاعتوا
 (ىعلا) «صقتورادادج ىغرههكناز ه صصقنب زىضعب دارك

 .هتدح ىف هاسة قلع ربط لك نال طة مجم ييصشتتلا هذه نما طضتم نوكي مهشدب
 ءادنلاذله نمي ةراتداحتالا بجومأولاعن(دانأكق لوؤخ الجو ماو رخآل مع هل ند
 ىرخأ سرخالي و طن م هدأتعاام دعم صان طب رتمتقرخ ل كتل تلكه جولا ذه نمو عميل ةرانو

 سانلا ىوف ىل_ءهماقم فلأب لبو بالو درقنبال لغإاو :ةبترلا نع 4 تلخاذافهب ديقتي و
 8 وو رشم ةشالاوبهألانداهكن داعم
 يماوسيلىنه# لاك اوبك اضبا ةكمالملا رسغنو (ىنملا) مددشنمفم

 قوربجو ربك !قركما ررخ أ قوكلماضبأ ىواعلاو ىول + عوير ىلف عون مههنك مهفعبا
 تاناسلا ةروسرخاوأ ل ىلامت هلل لاق اس اذ «امسلا ىفاؤهأك بدلا اذه نمو قوهالو
 هللا دزعي تارهملا ف (مولعم ماس لالا) دحسأ نتا رشم«( اًنمامو) ةكالاا نماك اح
 هللا نوهزتملا(نوص 1 نخلاناو) ةالصلا انما دقأ (نوفاملا نحخلاناو) هزواهتياالءذ
 قيسرد ه دردبنكملب «-ركنكدرك »» ىوتم الس نلالج ى هنا هيقيليالا +
 سردلاو قبلا ىف كل د-اوبتكماؤلكو ونايبصلا (ىنءلا) منن 0
 ةبرمشبلا ف مادقالان بوم ىأ دحاو بأومأ بانك ولو ساتلا ندي ىضفن نم ىلعأ مهذه: |[:

 نوتر افتستكنالملا اذكنوتواذتء سرها ف مخاد اذكو نرتو اذتمبت ارئار ايتها, منكم
 رعلا فني و نتلاوةفاشالاب (هاشن نمتاجردوفرن) ف سوية روسو ىلاضتثلالاة بنار ف
 نيلالج ىنهتا ىلاعتهللا ىلا ىسفي تح مهممثم لعا (يلع لءىذلك قوفو) فسويك



 3 الل

 لل! ضيضخ نيمدوع ملا عديت نأنادابه م (ءاشن ىمثابردعفرت) نيدهلا ميقا
 د (ييلع) دوعصلا لمدأدتإ (عئذك قرفو) ذيب ىلا قفوت ةيدوبعلاةوزذ

 اب ها قرع اوهو مدل ادعسي السم نوم 7

 هتساهسح ار بر غمز قرشم» ىرشم لمأ هقاوناسنالا ةيعوأ هعسيالدوعسا ذاهوهتلا
 عي لب برغملاو قرشلل بر ةلانانالل (ينعلا) © ت ساد مشج سحراديد ب هثع
 ىونثم الثءنيعلا سلم لاب صنم ساوملا» لاهل نم نك ىعاوح ننملاو سنالا
 فول] ةثام(ىنعلا) م داتشو رشح كامات جو دانز ف سرداهترك نارازهدمو

 يدل ةسوصختتب ورا دالؤرشلا ها دوجان هلمف مهرعج أ فص مهوب رشؤاذذا
 ذع لك ىف عضوو ىرخا ةملصم ل بتي الة لصل ممالك ىناخ أحلل قناخال ىلع هتلاشال

 نيعلا بصتم ةيؤرلا نكل برغم قرشا لها ىف دوجو سم انا ايرخ وشه ىف تسل ةبصاخ
 نوج اتم ةؤرلا لعال مهلكفاورهملاذالامجلا:دهاشمنب .نذا فول ناك ادا

 ناب عامسردو ىستماراهوك ف سزابإ» ىزتنم اننا دو مدعا نيعال
 .ابننأوحورلا مالك عاقسالة مدخر بستسناذآلا ف هلاضب ادعي (ىنعلا) يي ىنرابخاو
 6# تدينءاك ؟عاصمزا مث مهو ارم نارازهد موو ىوشم ىبثلا

 ةردمالهنااك ىنحب يتلا ةةنالرإكي رطلا كل: نبع أ فولأ ةئاث سبا (ىئسعملا)
 ,ذغي سشلا ثيداح الاب ماكو أها مالك لمت ذاربخ عاممملا نما دبأ نيدل سي عاملا

 زال زعم ره و رهثرمل لب سيره ىثح مهو ىوتم ءايلوالا تاماكب
 | ركستةاو دهاشوا دحاو (دخَو سلع ةهَوناَسلآبولسالا ىلءاذك (ىنعلا) #ركد
 جنب ورهاهلا سح عني ىونث. «: 4 بيسنالرخآلاراكحسص نعالو زعم داو لك كرت
 صاوح نسخ ةرهاظ ساو سمخ (ىدعلا] «نوفا.هلا ماي نادم مرد ٠ نوردنا

 اذك توف اس ةكئ الما ناامك يعي لهاغلا مسا عسج هنا ىلع ن اللا مايقىف فصلا ىف ةةطاب

 .[| كاذكمم امتيزواضي ال لم لكت ااكونوف اس هندتس مف مهم

 عملا ةسقرل تلسواذأت ةرثكلا نر اهذيقترابتعاب ل
 يسكره ىو نكسلوأيساب عممت نذالاورنصبتنيعاا كلت :دحولارو يصب تغبسناو
 اذادحاولك (ىعلا] ع« تما سناوبناكق صىوسدو رم تما شكر سسنيداف زاوك
 تغيب رخأتل اد ئازفصلاذلاذو فصٍتناب بهذي دحاولا لاني دما فص نع اشر نسعم نك

 ىونثم رثكلا ةبترمال( اهدعت سيل ةرلسة بتم ىلا : يه نع ضرعأ نملك
 تنأو (ىنعلا) ينطمنا تفرك سد يفابفك ه نكم مك اولاءةراتةكز ف»
 | عداى أى دبعلا هدئازمابمك مالكا !دبهنال اولاعن لو: صغت:الئذحلام انقلاثراواب

 عا يرش مد



 يسرك » كب ىوتثم مظعأريسك !غالبلاو غالبا الا كايلعامو دهتجاو, ,نملا وب

 مالكه ابوك نمرغن ناو (ىعملا) م ركماوىو زا عجارابمك ه ريغ
 ملضاو همنا كلرزقملب زحل رجالا نالءيلع !ملضتالوهنمءاب يكل دلت

 مب شرخ رد داك شدوسؤت ذك ه شوحاس سمن تسب وك نامزن
 ةءادهلل ل واذا سمالارختك ن كسصل مهصلا:دئاز تك ناومسم:نامزلا اذهف (ىنعلا)

 نيفرسم مهام لئاوأ ىف اونكءايلوالا نم 0 7
 ىم لا.ةراشأ اذهلوننبّدصلا بنا ماوغلب واوعجرمالارخآد

 تالا لةمالغا (ىعلا) مالح وص دبهّللا ناك نب نيم ه مالغالا ناسا

 ىلاعثهلا لاق مال_ل بوم ديه ا ناب ظمرتو مهضاربعأ نم, سآت الو أنلا صولم بالاول
 ناميالاىلاءاعدلاب نجلا ىهو ةماللاىأ (مال_لارادىلاوعدبهتلاو) سنر

 نبأ الج ىهتامالسالانيد( منسم حارصرلا) هتياده (ءاشب نمد و)ا
 ,ىونم لاثسأتلا ةوء دل الهأ نركيالىدفاامآو. ,سانلاةوم ما النوكي نمل

 ريبك اب (ىنعلا) بروش ن كب لط مكو جس ىرورس » ىرسزاوىنتننا
 ْك .رباطنالوادش صك 1) برس باملاودايسلاوةيانالا نع

 : ندر تربل الغ هه ىلس لوسر رب ضر تدم ندرك
 اريمأ ىليذ هلا لاذ لسو هيلع هلت قتلوا لف ىلع ضرتعلا ضارتعا

 ىلع ضارتءالاو هللا ىلا م ضارتع ا لوريزلا ىلع شارت ل !لَواَْلارَدصنلاو ضرغعملا لعب
 أروص:مركسشا ىأرب زا ٠ ليالهزادركى رو رسربمب وح 9 ىوتثم رفك ىلاعتتلا
 لحالائرر .لعج ملسو هيلع هللاىلسلوسرلا اال (ىنعلا) هي لمخ
 ضارتعا «تشادءتفاط هدرا لوضفل اوبل ىم نيثمزلاةعاجئأ :اةررصالا ليفلا
 لنالوضا ارتعالا ةارمانأفوطيل١ د نملوشن دحاو (ىنعلا) يتتارتر ل نالو
 «٠ مها ىفاطظ نوح كر ,ركشباروا +9 ىرتم ةسقلاو لا دخعاو لدإاب ىلعتلا مالكم الاتو

 بلقا ا ودام مه يك نادلرظنا (ىنمملا) ملا ىفاننر .ّيان عانشمرد
 ل ىأ ةيناغلا ايدل! عاتم ف نوكسل اهو نونان مهفيكو

 مهلجو ينس 4 خر ءردلا اءدرم « «ةرفترملا ةجربك درا ىوشم

 مهتناوبح ةرثك عم مهل ةيناحورالىأ ةنرخلا ىف نوي نونيم حورلا نموةقرشتلا فربكتلا نم
 لالا لرقلاىل_هفراصتالا فو تاتمنلا فب رطلاوأ :سقااوأ ب رحال ةقرسخلاو



 را إف ىرتشم نوف نم نونا 0 م
 .اًتنم ىوكستاوو ثسرفانا دزيناج
 ديف خورلا فاديزحانغمد» و اةب رشد نمو .ىقو ةديبطلا اعف ىأ نادل ف حوررلا
 ىلاعت هنا لاق ةقرخخلا نماومتلن اطيشااو سنا اودهاجول منان ةدهاجل!هدارآو ح ورلا
 :ءيطخ لكس ار اينالا بحدروو الس مويدهلا فاو ده اج نيذفاو

: 2 
 ه.شنماورب هزم « ناوج تك نيكر مور غرس ىأنإل ؛ ىرشم الاضوهنالالرم
 :!1كلاذالثم» دي ىف جاتفللا نوكعم نا دئزرلا فه دع امث بتل! نمو(ىنلا) ناو را
 ..طلاو رشبلا ىضتةمون ابمصلا ىهو سافل ىأ نيةرسلا ىف
 ,طقىلا جات وهو هي ذىل برش :بئاعورلار م امنا لاحلاو
 1ناياراعشا ا لاذ خلو ذل لاذ اثورافغتمالاو يونا
 اركقولمبهرارق ارقىضول ويب ولا ادى ع ىتنلا نما صدشأةلامحلا
 ارادت ديد نمو افلا ىأ ا هاكءاربذح نوكينا هبشي ء'بمشلا نم ىتذلا كلاذو (ىمللا)
 طامولا ةريشح يف هركسا له ىأروذ> الو رارنال ماو ءرم هأتاارهو

 أ نفد لاعت ول نبأ يرام ارش بلا
 وندبلاو سغنلابناج الرتيفدي رولا لبح
 ا مءاثإ داود ياك كه ءاركوج وت سجون مي دن»
 ءاقلالا ثبعلا نمتايلطي الباغلاو حورلانالد_هاشباطلاو شينةتلاو ىةع يعول الا
 تالتابو ثا باطلاو تا ابعلا اى .د_هاشلاو ىف#نوبعلا ف ىسولالاروثلا ىنعي
 هللا ماو ىف كل ىعسالك .غراتلابلغلا نم بل طبالزداصلا اعلا
 ٠ صاخمارا ند سيح تر ثرك لو ىم ةناماالةاروظ هللا ىهاونع4با:ئجاالو

 أى اسلختواصاثم ايندلا سن نكيرلولو (ىندملا) هب صالخ ىتسج لد« تشحو ىدبهنأإ
 زا نعسان دف !ىنمد اصالعن ايم باقل بل ظبالو :ثحواين ل! نمناك |

 || لولو ةرخآلا لام ملاعل ا !ذهءارون !|ولعل ءمة اجت
 || ٠ دك ى لكوم نوح مهتن دحر 9 ىوشم امان خألا بل لوك رخل وو 7
 لاضأباهلام ناسلب لاق لكوماك ايندفا نم كلنشو(يىهعلا) هدشرعامءلاضىارعك
 ىرتثم .ىلاعت هلل ءجوتوايناللا ماىأداشرلاو دشرلا قب رط بلحلا ممم لا ري رطلا
 دك ن هر شنقاب « تسنمكمردنا رجا نمسا



 أردنا مج نايوج هةر 27 ىو الرع نمتانام ايضا دوصقملا ىلال ار ابن لانا هي نم

 |( ىلع نيمكمللا عملا بلا ةقرغتلا (ىنعملا) ينيب بولطم خر بلاط نب ردوت نك
 ١ :أف ةقرفتلابىر عملا ء+وو ةئرختلا تابعال عمل االولو اهدادشاب ف

 ةرذنل اله أ لوغتوأ عمطاوهر بولطملاهجو ةةرشتل اوهو باطل! ذه سن فرظنا !ذلهاب

 .زاطمو كل دو هةيراتا ةقرغتلا لهو هو بل اطل ا اذنه ىف تنأو نيمكسلا ىف ع مملة اال
 ] ىأ ةغلتخلا افلا عج عما مهفراظنا ةد حولا ملاع نم مهازمخال يذل مه ةقر

 ا ني معسصلا و ةفرذتلا نوبل وتو ةدحولا: عم ةرثكلا باص تانةيهولالا 5 7 أ

 الوتمت ينال مهارث يف أ
 « نم ذل عر هاظنا ىفاوناكو لودابعلا أ
 .دناك و ” تس ىرتم لامر شاذ هاو |
 ان ءاورظو .مهةدرعنم اوز ريتا لاو مركلاتاومأ (ىنسعلا) |

 ا ىلارظنات) ىلا تهشالات :امملااناطعأ ىذملا كاذمهفامولأسن اسلي أ
 هوقولاىهل) ضرالاى يملا (كلذشا) تينتتاب امسديىأ (امتومدسعب ضرالا يدع
 || مامئثلكب وموت "مل زأ اه ن1 ىذلاامبحت لافرنلالح ىنهتا ( ريدقٌيثلك ىلع
 || ىلاراثآلا كلتنا بؤيذلارئاكما جن ومده ىسملالا شيلا بولا ضرر ظنانيدلا مخ لات
 | لكلعددا ا

 ع هلابح ا نمورشملا ف ةومدسنانالا ب

 هذهنيم (ىعلا) ميرو هدزمسك ىتسينرك ىدبك ردبم دره ناسا
 | اينهأت مهلاركيدحأ مهل نكيلنا جراشلل ةرطانيابلا نكن

 ىملاعتهقالاق باؤنءايلوالاو ءاسنالاو العو لبسج قالا 5 م
 ىححاو (راظأ )او رونار ماسادالال نجلا ثازمحا دع نيو
 ىلع مكلةزخالو ةؤخب (داطل بالا نو ذاغننال) أ (اوذ ضرآلاو تاومحاا)





[239)) 

 تسيل ءاكو تنمي نان نيا ه تديرتيك دوخوادر ز ىا هكر ط ىم فيطالا هرييدتو
 جاضتلاو ءاوتسالا ةمالءاذ هو رمثلا نمةيلانوكت ىتسر غلا اهئاروأسفنو (يملا)

 (ينلا) هيدي ؤيدرآ ىدتضب ل ةعرهب هه ديس وم كآشن ردرز كر» ىء لاكلاو

 لجالض| باكا ذىفأي هتيخض ةرمثصلا ككنرشس أ هدوجو حافتر مق روزجشلا
 قرولاكههجو ىنعي شور شب ر 'قوتراثلاىآديونل هج

 لاكو هفع نسح لع همس ةفاحضو هوجو ةرغس ل خىأ هج اش لع لاد
 سبل هناثروو لوسرلارظن ان 4 ىنعمالهث ااخو لوسرلا ىلع | ضارتعا ناك نإ

 براق نالوسأب الب ا كلا ىلم ميلا ةي ذر اهطادر 4 ناك ناو ساتئاداحر ظنك“

 نانكناناثندش « مانزيسهدبسرؤنى اهكربإ» ىج تابشلا نمرثك أخ .ويشلاىف مث

 جاشنال فرد ن الملاذ هنولرضخن الا ىرطلا قرولا(ىعلا) يم انش سءويما

 ىلملادو روم الا ةيرعت مدع ىلع تالادتامالع مسجلا ةوةوره كلا داوسو هولا ةرمس نامل
 لهأ طسوتو لاك ناس ع رش يس مي م ىلاوىوتللا نيءالو لمعلا جاف

 هتديفراعداشن كري الر ط ىم لامن ا هقتلاونلاكلا ىلء لا دل ةمالعل|مدصو لول 1١
 8 قرولا مدع قروب (َيتملا) مس 5 .

 / .قاراوأ ىسدقلا تيدا ايف دروهال ةيفراعلا ةمالع دوجولا مدع

 كو رخرس نءربمج ىلا اسهم فو يف ريصلا «-و ضال بهسبهألا رار ءانال
 . انصح ةذاطللاوةوارألا هول وتوزع آنه و را

 مدع .نسحل وهلا

 للوالا (طخو) م« تطخويربضءاكبتكع دا ه تدطخؤيزا تضراعلكوا كن اف
 هضرامادبام لأ ىذفلا لاذو (ىنعملا) ا !ىفةراهنامدع نعةناثك ةيناثلاو ىعقلم نع

 4ةراهمالةفرعما بتكم تيب ىفمنوكن ءربخت ضراعلاةرجكلترادعلا ىدروو (.تلم ناكو
 (ىلا] جي دودىئنترك !تسل م نمنع هب دوبر زكوا طخىاهفرحإل ىوتثم ةءاكسلا ىف
 زمو اهجأرقئىتلاةيمهلا ىازلا نوكسو فاكل مني زك طانافورملع ت5 نوكي و

 هيدارأ نمزملاو بهذيو حوريه ديناك ولو دع امتمىأ نمره ةءر جوعمج وغأ

 م دئارع قارب رب ودول لفعتناي
 هلع نكلارمدلا ةعرس لعدة لورخأ

 "حوا



 ةسابكلاو كلرادنلاو رييذالا نيح انجل ادا لسبب

 < ىهاوم لئموك قت هلع ىوت* .فعالك هلالةسارغلاو
 تءطقا ارايطلارذهطرظااال اذه لم ثدرأ ناو ( (ينلا) # ريىاو تسد ىاجريؤح

 امهم راطفنيد> انج ل بروم ديل ديو اطعاةداهشلا ةيرمشبرعشو مو رلاءازغ ىف 4و وهدي
 5 ا! لاحوالعلا ملاعو ىدملا والا

 أ. ب ةناعغلا ةرود اراب الفينعلا ماعلا اه ب

 برش دش لدنيا باعسو مه ٠ بهن دشن
 ايمى مالكلا اذ_هنالويشلا ف

 دحأ لكذال اددرتسوابرطضم,

 . قو نمتالا (ىنملا) ميس
 لقام مالك ارم مخ ىوف ىلع بي رتل !ذمادجهأ دنساو ص لزخ .توكلاو نا مالكا

 مرار وجار دوج رح هر جود مه دقكو تسرع ىثماخال ىوتم ال-ثهلدو

 ىاهتراشازاإ ىون اباطنإلمق ل اطبب يدلار ملاكم لكلاو ريع تركسلا(ىنعلا)

 اردهااتاراشا نماسأر» "الن ((ىدلأ) !هتلاوزك مخ . باتمرسانرد

 لاقلاول .فلار خنمغرفاراك اتترهلا لتكن ك ى-عيباو هاا لعأ هللاو مالكلا او

 دعتسنا ل سالابذل#ةر عوايل لونا عي ياكستآو لأ توك !نالىنءاارصأ لصتل

 ٠ بدا تادركمتسر مه ىرش لات لوضغلاىفأ ةاكح ىلا عجرم رش مذا

 همالك لعج قباسلا بول الا ىنءبدألا لق كلاذ(ىنملا) ا) « بادرس ناز نكسر
 ا ل :ءلرسو هيلع هللا ىلص لوسرلار و

 هزرهربخك « ربخ ىوا ن طم شداد« تسدإو ىو ا اعرالفاعو اماكةممسغن ناعانال
 مادقرلا الوادي مالكلا» اطعابدالا ليل لاذو (يسعلا) 4« ,ظنسشإ 3

 .: ار 1 لعد لس لورلاودايعاكر ا سيئدرو الو ةلرلظ

 لير احلال بال نركيالر تاو همام قو رظنل
 لو زعمرا شي اهرب نبا ه دش لوضر هر ظنرخاوا كر رهط ىو بناغلا لال وكر:
 ةمه تشو هل :ئرللسو ىأرظنلا ىفالو و م (ينلا) مدت
 عقدا بحاصمللاءذهدعب قرشعلا عمابحاسمتنك اد (ىنلا) 4 ارنتالطوك |



 رشم جيبة لولدملا ىلا لوسولا دعب لل دما بلحلاولا مهنالهنيبو كلنيب طئاسولا ىانيئالدلا

 زواجت نملك (ىنملا) هي دشدزنم ىوريهالدوهمان_ه دشدرمو تشذك ىذا كرهإط
 هنالاوغلوادراي هيلع لالدفاوةلسارملا او بودكملا نوكيةبلإ اوحرلا 3

 نليقلاولاقلا لالد وهدم نكيزلو اركرداواوغلبا
 فرح .ى. ار ملت زا ئاوخ همللا ىونثم لامفادرأب

 لجأ اماكلاو فوملا لات يعتلا لحال يوكل أر خاابلا(ىنعلا] «ارمهذت
 الوتر نار ارفف

 000 ءاملكل او فو رملا نع قرتم
 را قرا نال ووو نسل ملا )تسا امو :ليلد ناك «تساطخ
 ثوم نا اني شم. تاصىلءليلدةةامللا كاتنالأ طن هدوختل او
 .-ىف توك 1 (ىنملا) هب اوت هنا باطعت دم نبا ارجو ىف

 ةاومسانآردلايرقاذاو) فارعالا ةروسرخ ىف ىلاعت هق١لااوتهناباطخقأ اذه
 نارشلاب اهعريمو ةبطلتا ف مالكلا كرت تلزن يو رت مكلمل) مالكلا نء(اريتسناو
 مكنالباوتهنانيدلا ميغ لات نيل الح ىهنإ/ واط ناو :ءارق ىف لل. ةو هيلع !هلابتشالا
 مكسحتا آب هاوعم تل ةنملابلا مكن ا راوتدناوةريخألقلا مكساذا فارع مةارهاظلا
 ارك »ع اريس وامعم ل ثننك هلوقويعو قرة ا حوسلابعاقتسألاب نومحرن م كلما ذل ايلا

 بحمل لاثناو (ىنعاا )عرشك ارك ليل « شوخ ىوكربوكمذياءر غم
 راسو ان رص لي لا وااو اتدح اشتق الاذرت لاكلا
 الرس ناو( ىنعلا] 6 زاسرماابوكيديمرسشنانح مهو زئاودرشكردنا كدياموذم دول ىو
 بدالاوءابملا مشا الكق ب ل1 بانا الاب كالو ليو اعنا لاكلا بح اس مالكتلا بعبسم
 «نمدكن انج مهل ىوشمم رمالاعيطمنكو
 ماسح حلا «ايضومنآلا ةسفيغل 1 تاملكلا ءذه ىانأ | ذك (ينعملا) د

 (ينملا) جدتك ى زنكي مودم راع دشوزا نءْنكى رك هكنو>
 ةقامولكتلا ىلا نب هب بها ماسح ةرذغ دا شراودشرلا نم نماريسقم

 بيسلأهحوإ رمق سقي ماسح تاك ذولرمثم م يام أدق ماك, 3 0
 قرح ى هجن ىكنوح لال اوذءابشنيدلاءاسىاإط ىرتثىونتلا لي وطنا
 لاق ىلا لال ماض كلا ضل .هلاقم
 انتم بحز دشاركمنبا9 ىم لا اباطتّئثائألف ةيهلالا



 (ىهتشملا بح نمالاةلاحلاءذهنوكستامو(ينملا) هانا |
 أ ع ده رهملا |نكم أ اذاارست-ةسنالوو ,رمهلا ىهىللتواربخ ىنةماقالا رهو عابر نم
 تامست:ايلرألانانو رتساهنودنمتاذنلا قربخالف و ىنكللا نع ىنهدو ىرهأ ن ممساب

 ىل عمال لاط هقافرع نمر وظمو ه نم مهمو هناسل لك هنافرع نمر هظموه نء مهم أ
 ىرخ[:ذفىلااثماينوكل لاما بل اهل نيدلا ماسح ديس .ةثدق ناب رغمسنامأو ىوغ|]
 ىجلأتا ذوو ىرنملا بارثل قولا هفوتيؤ راب هرسب التاكد عمم ذاتي عاملا ىعو |
 نآلاو (ضلا) هرك شرك مذ ديرك ىشوك ه راماج مدنا تتتاهدرؤو ا
 نذالا نعي نذالا ةمسقنبا رمت ننالا انكلثلف, ىلع ىهلالا قشعلا لآ سو ماج, .نيدفا ماا
 (] ضير هدا مو فيطللا همالك ع اقسا نم اين اورل ب دصتوضع لكل نال ةصح بلطت اضيأ

 نذالاء_ت اجا فركسو ةرارح بيسنكل اذه ةرارح بويحلا مالكن مل مسختذلاب (ىعلا) | ي ترتنو زنا نازانم صرح تنك ه« تسمرىرك كنت سمركو مضل وثم
 | بيبحلا لزراك نذالا ةزتس نب دفا ماسح انديسانالومرةديسسلزن كلذ نءدي زاىسرحهئاق

 ةداصل ل
 مريخ امىف (نينملا) 3

 متقاالثأنذالا نمرثك 1كم شوا ةزنعوهىذلا نيدلاءاسج لات ىنعينيلالج
 أ ب ام لاحا لهو :دانزلا دب رآ ل تتركوا نمر دغلا ذ يمحو رتكسنالو ردغلا
 أ ضارنعا لو ميل هاى الو سرعتفك, تاور ةرلخ ال وضع لك فرصة داملا
 * لأ ردو وت قوشقلا ضرتعلل ل سر هيلع لاى لوسرلا باوج ناس اذه ميار« دتنك ا
 - : ,تنكزا برع نآدرب دحز نوح « وخد ىافطصدر رض ا

 اونيملاعلا ب رهقحح ىف لاق ىذا اركسلاكهلعبط ىذللا ىناع هلا
 انا ف ىوتشم ضارتعالاو ل يغلاولاقلاب حلاو اجت برعلا لاذرهر ر وضح ىف كوضذلا
 مهلارثل.كلاذ (ىعملا) مس بتفكر ارمهدرست [ديزك با ٠ سيمناطلس مخااوءم
 مالكا كلاذيلرف نم ىمعالاءاينا ىلونو سبع !طإسوبكوجامو مكيح اصل تاما :وهاذا
 ||« ناهدرب شعنمر مدزمتسدإو ىم قكياربثمرالئأت تعش ىلع ضع ش حواس ةرابلا |

 | فشلا ضع مهفيولا ل هعتنلج الردقتا ىلع لاذو(ىنعلا) يتاهنىانادشي فوك دنحا
 مالكلا ٠ ذه مهوبو رعشي ام هالئاناوعضوىأ كرابملاه ال ىلع ةذب سثلاءديبرعغاشيلأ



 تايلفتلاوثايلةءلارتش ا الثاق ىنعب كلل ةفانر < نيفرم لا !دهرتشا الئافواعاز ام
 .ةاو ة.ولالا فراعملاو ةيندلا ولعلنا ةار دست تاين م ةيوطتلا

 سا رمل لا نعام 1( 0
 يىعع جاك نايل -ءاجاوردعدسافلاذلع امىتحام كذذا وك حرف

 « ار الا ماشمدكىب رفات ىونثم است !! ند خأ او لوحالا
 ميروألا الاذرغتو فيطللا فيظنلا ماشملالاذفر ثوتح (ىنلا) جبار الفا
 مولعلا نم لا ةلغنلا كولن ىمدنر بيلا نيهباهدهاشو ا هرارسال هوو لالذالا تاس
 »رن ا كك ترذقلا دساغلا كفامدي لنا نظترندللا

 لاف حو(ىنملا) م تخانش انك ناار شي وخ ٠ ثخاس لوك
 هدفت موفي | «نللا قمحالا ضرتعلا لاذ نكتلالها-:.هارآوالفاغتم له جولو لءاكلا
 ررطز واهتيالوثل اهككآرت-ةيزلن لذ, ال<ا ارهطأ اذا فراعلا لاا ذهو

 :ةءساثلا بويع نع هريعمتل غش ل ىرطو هروط دعتب لو هردق ف رعأ ما

 !مف بولو( ىنعملا) مج
 ليل فراعلا سي هخدلالوردغا دما 3 ؛ احا اضيأذ

 لارا الا العنش م تاكئذلاذلاذو(ىنعلا)

 نانءر وضح بدألا ئمالىهب هتمامعب بهذتال

 دوف ىهىنلاتاملكلا هله ماك: هلا *اةصلا ميدو جوملا ( سلا «قطصمللي

 لك مافمالا بح امو نحل رؤاصل ارق داب 14 ايو ركام ىلع
 ثدن ا نافىتحلادخءناطبشلا لوح ةبانع ىهيناا كلنا لكن مربع :ىتمىلاىأىد#ثراو
 وج مسه |ئانا لح .ىيره. « هررك تادناد ل نارازءدصإل ىوثم تكلم كلذ ىلع
 جمارلا ليجلاك الملح لك عوكسمي لح ةئام ن# مك ءاظرعلاةمثاط ءذلهو (ينعملا) هرك

 تناثلا



 (ينعلا) « دنكركارمثجدم الريذ ٠ دتك هنباار راد ن اشرح » ىوتتم ثباثثا

 نيه: رمي ىذلاىأرلاو تملا بحاس كريزلا لعجب رهلباناطمبلا لمص مدور
 يرث يميل عل هحالخمثاك ذو «اظشب ىلءدقعاو مهر وش ىف ب

 مولحو (ىتسعلا) هي زغمىالؤدو ررب كزفنزغن « زف بوخباريشنر

 يكءاضعالار ثا -فرسشتنب واح ان >غام دلاالعأ بهذي حلا فيلا ب
 0 ,راش. مطل بارا

 طنا (ىنملا) م« تفرك فر زك تسءنيز رذودعه « تن

 ثءأديوركس
 8 باهذلا كرتئنعي
 ىتفلا لجرلا لا ذو(ىنملا] يي يبوجدتفاىئهارشايمرد وب ربك دوز بارشنازنريدرمإلو

 ىلهركسب ,«ذااىنعي بارشلا !مغب بار نازانريل حر
 | لبا رشم ياهذاا ىلءردةيالىذلا ىفاغل ازمشلا

 ذي وائنمك بمن « تسيل خرا كداب ناهساخإلت ىو اك جوعا

 ىنعب ة.حقلاءاملتا مشب مخ نمبارشلا لاذ ناك اذا صو سلتا ىلع (ينلا) 4

 اذه ركسورل زالا ىدعلا بار وهل اولاقل مع ند ىأ هلا هدارأو بااو

 نوكسصب ىذه بارشلاوه بارشلا لاذ تالف اذلا شاك قب رطلا ىف طئالا يذلا
 نادك 1 » ىونثم دابآلا دبا قبب هركدَيسالا باريثلا ناركس لب ةدسح اول با ءركس

 بارشلا الا ذوه ل«( ىدملا) ل مع دنؤزكو تلات يس لانو لخنزا فوك باصأ

 ١ نمو هك ةتلاوهونونلا مس ل_ةتلا نم فهكتلا باصصأ ىذلا

 :را '« ىف نول ديال ىراكساومأن ىأ نين عمار ةئامت :لعلا ارم ةلحرلا

 كسلا: ان اه هةرعب ة-فيذملايف ىهواواوبت بلطتوةلوةءمرب تاملك

 درك هحرشء>رئاراتسد و دناءدروخ ىاجرص» ناز
 ىو ىلع نهي ديأ نعطغف ل فعال, ءاسنلا ترغرف

 امن لان نويدجأ

 مهنارحلاس إو ىوننم هللا ىوسام قاعث نءرك ذا نيك- جهلاج
 اركسارك.ءاضبأ ةرصسلاو (ىءلا) جدتشاكناىراشدار راد « دنكدادىموءركس

 + باداديلصلا ةبثتاونط بدسلا اذه نموءءاوتمآو همم بارشاو ركس أ

 ولان للا عوذج ىف مكةبلصالنوعرف مها لاق نيحاو رسمنا: بلفلاب ذأ

 درك ىورك ناز « تسمدوبىنآز رابط هبط ىونث نوبلقنءانير ىلا ناريضال







 مع

 الو لواححالب .ديعلا ناسل نم يما ماكمننا عاف !ل به تلع اذان ثلا

 ىو هرصب زهمهمتنكى مدقلا تي اىل ةو:بح م ةرصشلا

 نم وعم (نوك دززا) هفهإ ومالكلاعنصإتاو ىعمب
 سينا هركسةلاءروك ذا! ناركسا
 نم ىأ هش مو صلاها بهالاك

 ,نآث سنار وحروب هروشر رش
 كل او عَوةلاورشلا ذه نركب رد

 ار لوسرلالوةتآرشلا لاقاذأ 2 (ءاَلارهاظظاارهانل !نافرذاك
 .و هيأ هللا ىل ءلو رلاو شب هاا ىف ماكمتللا نركل لاو كب

 أ ناري ط قاعل امم ىعصرئاطب هيا ىفءانذلا رس هللا سا
 عر نود اذانأالا هلا الو ىفأ  مظع[امىفاص سوهو مالكملا لا دب ري
 ,ىوذأ لاقو ديزي ىبأ ل ةعفطخ ريل لير (ىاملا) عدوي راز « دوب رر دريت ل ار ةءو كج كر ءرخأ: مالو حور

 ا لع لاعت هللاتن [بكان يت. ىلاهقا ىوسئدوجو

 .لأ دب نمووأو ةرهنشلا نم ىموا ىلاضآ هلا رؤمد بلا برغتى

 مديرشن تاركا لجرلا (ىلا) يدركمدابتادركنوا فوك وت ه دروخريش

 اع نضسوا تسد ىوشرت « دنك لام لكن ريزا انك ف ىدتم دينار لأن

 هليرأتو هاةىذلا لوالا لوذا 6
 ةرجف سبأ (يدملا) استبدل مزن يود دش ادخالام

 عسوأ ىل ةناوعادلا ىف عو ضرالا

 امم

 ىواثم. بازيشلا لاذ ل_هف لب عمبسلا ل سأم لج .رلا اذ عشب لوفت تنأر كذلا عبسلا
 (دزادرب نطسرر) هي نط نآتسنةك هدابور كيوت « نهك ٌرززادزادربنضسرو»

 كلاذر(ىلا] صلاطلا بع
 «ءالكل هع ىأ ىنئمو امص ص صا اها به ذاك مالكملا

 رك سلام فو كوذب رامالك طنب
 بارا

 منة لاو بدالا لاذ قط ارونل نكي ةبيخل! نم (ىدلا)6
 يلاع هسعشاا مالكا نوكتذ ةباكل اره لكي قأحارونناب(ىنءأا) هي دنك
 أولو (ىنعلا). «تسرف ند دي وك كرهه تسرب مخ بلزانآرتهحرك » ىرذلم يعبي ىفو عمل قلة ايلا كو جو فيومالك لم واسدان تن ترك ىأ
 ا لنيل نا لوقي نم لك ن كل ليز هملعو قلى سلسل تاو ةذ 2 نمترغلا نك

 5 بمال بدوا صيام ع تقر السود نال ةروأ
 ةيولالا تاراقلا .ال مضمر هلا فاس افىأ دوجوالب يم عىدونعل "اهلا مغ تاكانأ (ىهلا) جدرك زاغ ةدبزيابار نس نأ « درك او ربك دونعتبك لام ىلاعت تاركنأ مهركسنأ نأ وأ م-ممو*اشودارأأ ماس ىلهنيللاالاة قالا



 ىدوجو ىأ ثيدحلا دع بادى عسو نكساو ىامءالو ىغرأ ىفسوام ىو. ىل_ءامنم
 تل ةاذ اف ىلا هت هللا تأغصرعأ هيفا لك لبق اراغ ف سيلو نإ اتاغصرهظم
 نأ دش هتاورد هج نادي ممن قف م هللا ىو -ىلقف ض *:ىفأك هلا ىوس تب + لأ
 | رارقال.نيناممماو راسنيدب رملا 07و (ى-هلا) يمد دز شكا انمسجرب اههراك
 نادحلء نو ىبر ع ىم كالهاو دقو فيظنلادب نيب معج ىلع نيك اكسلا اون رشو
 | لم مهسدحأر لك تودي رملا كانو (ىنعملا) عي هوت نار در خربب دز ىدراك ب هوكء درك
 .ئالو محرثآل,ديدش مهدامحلا هيلاهأ دارك الادالب ىف ل مساودوهركة درك ىدهط#

 » درب مخز شي واكى وسوا كر هو ىو ملا ف نوةراغو نوحور م مساج نيدي رم ا
 ,رذبهذأ نءلكو (ىعملا) جيد صرازوديدهدب ريدونلح
 (مهزاروادكتاو إلا ع نحل تاموا ع طقم هغاحدي رملا كا ىأر
 قشناد نيو أرد سى برش ىلا /دي رثللا كإذو .(ىلعلا) هيدباهدمدشر تناكشب
 مهزادنزك ش دادي ل دو نارتبح احتار .اهك-:ارإ» ىم دبالا تيمراسو هردص
 ميلة نامزلا بطر تار غلا بحاتسؤز مايوه ىذلادب رمل كاذو (ىنسلا) يداك
 الادربب ناب « هركءتساروا تسدشنا دم: ىو اكمعدي زيابأ ب رشيناب ءاضرهطمي
 دي طب ريشلا نم لاح مله فصن 4ىذلاو (يىئهلا) م دركمةسخاردوخ دك

 ضرمأهناالا الالولانمهنبهذأو صلخولو دب رملا لاذ ميشلا ىف هيرمذ ماكحإ دصفي

 :-اك نادي رعناو تشك و رإو ىم اهحرجو «#فن
 ُ متو نه ماقو ممضعنالال وااو سةناقوديرملا كانرر اهلا عأ (ىنمملا)
 رودس (يعلا) هن دربك ردع ردو اعو دىاك « نزو دره نارازه دمآرا اشيرو

 ملارعلارئاودركسس مو نامزلا بطناب نيائافذأ ماو لجر فول أدي زي وأ دنءىنأ ىرجام
 ىم ملاوعلا عبمج عماجت نأ ىأثل دوجو صية ثق ج ردنا ةرخآلا لاهو اين لاله نامزنالاو

 الن دبناكو لو (ىدعلا) هب ىدش مكره خزمدرمنتتوج « ىدبعف رم نترك ننننبا
 راج ردىدوخ ىناىدوخابإ ىم اكلاهر اسنانرا نمت دي ناكل قالا سدرك اذه

 ىفي(درخازالبامترابرادتنينثاىنعم (هزراجرد) م« دزراخدوخ هديدرفادوخاب « دز



 (وملا) وشلاومب(راخ) هللا زعم (ةوخف)«#اناراودوجولا بحاس |
 .ىفبرشمس شت ىارلا أك ىنعملاىفالب اهناذا هللا ىفىناذلا عممسغتل قارلا
 راه ذ كلر وسرت اديأ: ؟رملا ىرتالثلأغم ؟رم كف اهل ضال ءغنرسضأو

 (| ىل.ءنك اسنمالا لوح
 (| ه هن.ادشواوىفاثراشنإو ىوشم نؤزمج مهالو مهلع فوخالعقاءايلوأ تاالآ ىوف-
 ةالممت ؟يموهوناف هنا الاذو (ىعلا) 4« ىاخآريخو رستم أ]

 ا + سكرلا قاصر الا نم .هيفوبيولهللاف ىتق اذا نألريدغلا شعنربغ رمل كان ىف شن ىأو
 ةةينح تامل هللا يف تدظفولو هرب اغملنالر حلالا شمتالاوه سلا هسيقءارتاملك يم

 رشد
 (يعلا)« ونصر سبع ىفس رو ٠ يبقوا تقزعو ف ييرداو ىو نديؤ»
 ,ىسبعت آرملا فير دار تنافي أاهبق اهجو* آرلا تيأرتاو

 +: [رملاف سيل نالت ات اوه هرهاطلا سفللا

 و 'بابلا
 ةقيقحر اهملالدكتاولاكيري

 يداشرالعأ تاون ضمد ٠ دادتسدثح اصف >راددب باو ىرتلم لماكلا
 الوالاك تايبلاوريب ,مرغتلاو ادي كل ةحاصفلا تطعأإ أواواك اس نكوةشلا طب را (ىنسعلا)
 .انكرب» ىرتنم را تسالا ته هنىقبني الرارسالاب ماعلا ناقد اشرلاب لأ ىلاعنهتانإن ملكت |
 .نيثنب سس« ماد سم ىاكابأإ



 لزتاوأ انك از ةسأدعقا مطسةناح«تنألثلافماودغا اىل_ه ناركسيسولالا فثعلا ||

 ىف تن ماودف انزع شعل [بارش نارك ةةيذملاةينرم ل تنأ ا
 ةبتىم ةفاح نس بهذ نااما نيدلاهلاىدح كفن
 دحأ لكعم ماكتتو لفعلا ةبنزللزنتاهموأ انه ىسيا

 مدنثا «تارماك وت ىدشاك قامزرهإ) ىوشم اج هع ىف: يلد ىاثلا نمأأ
 هبلعل صا مودارلابح اسناماكم بن نأ تنك كلمز لك (مملا) ناد ءابراثك ار شو
 ,هيرتغمالذ ملعسلا ةفاملثلا ىلءلخا بوبحلالاصو وهو نسما سغنلا كلاذأإ

 1 ىرق ىلعرسلا ىدفم نم صب ىويرغ هللا ناهد طخ كالثلرطخو

 رماه طسولة يقم |

 :ا نمك-ل ىف يهذإو منن ل اسولا برق نمدعبلاو درلا ىل
 طل ةنالثا يكن فولعا الرتالودارل ا لوصح ثنو رتغت

 ىدديو رلالامقرا بيغلا ملتَسدفاَحَلَلآَو لنمو و رسلاتذو ف حورلافوخ (ىنعلا)
 ىو ملعسلا فاح ن م حورلا بهذنالث ةلودها لاو نإ رذح ا ىهلالا لامجلاة ده اثم توف ||
 ةناستنارلتاو(ىعاا) م زازتهاشتهكدشب حور ه زارمابراتك يب ىغرك /
 ةمالصهو ءارثحورلا ريب رسصبلاب هر نا ىندي زازتها حو رظنال ءارتحو رلارارسالا ملعس

 ةركتكر انكرو تسدء1 ناك ناهك :قاك.نر»» ىوتنمإلاوزلا نءاهفوخ هاب ود
 لك ىنعي رورسلا فرش انك ىلع ناك ةئبلاةنام أ لاكن لك (ىنعلا) «تسديىداش |
 لنا ذهلوهنأراعبرو رغلا الئ كنءناكىلبانملكو رو رسل !الءأ ىلء ناك متوبا له
 اري نمدال(ىعلا) يطولموقو جو موقزارابتعا م طوةسدوندوعت ماراثك حل قرنتم |]
 ريك ظفلتأ ىل_ه' طوق موق نءوح رنووق نرابتعالاذسفن طولا نوكبال ميعاارانك ||
 اوناخولو او طق فر ورسلاةبترصراتكى عاؤلك ةذلاسلا مالا تالرابةءاربكهريدقتةردقم |
 لوسرتس خي لوفد” وكر ايسب و تحاسف برست ابو اوكسل هال مه»ايبناوعبتاو أ
 ”[| لوسرلار ؤض-ىف فوضفلا كلاذمالك ةرثكو ةحا سف بدس نا ىف! ذه وج مالسل اهياع أ
 نكنشك ضوخوث.مهدزيدوج « ىندح ومى ؤربإل كون مو ءيلعدقلا فس |



 قلنا

 اوبرا لدحالىذلال_وهرلعهئلاىمسهقلالو بيركسرتأ (يعلا) «ىغ
 ه طاشنزا ادشوكرابسمرخالإ» ىوثلاطلانسحراناركس غلا 0 لاذ
 طاشنلانم مالكلارثكمراسمرجال (ىنعلا) م طابخردد فو تشاذكجبدأث سم
 الا برأ سأرلا لع طر ةلاوهر طابخلا ىفأو بدآلا ارتق اناركسع مر ورسلار

 (ىغلا] يدك رت نان مار رهاب ه دئكى رمش .ةىدو ىلا «ههىنإإو ىوتنم داسفلااو

 نمرثك بدلا ليلغت بارشلا له, لف ارش نك امالا عسبج ىف ةوبغلاو ركسلا لعب ال

 ابرك ذاممعبْتأ هه عل بارشلابهألا ليلو ٍبْدومهركستلا بدول ىعباذده

 ىوخ هبدويرو ٠ دوشيمرنركن ل فام دوبرك ذه ىم ثبخأ نركبذ هايخلا باج هن عفرب
 هادو اهل اهلحىإ :نوكي النام ب ارمشلا براشر نان/ى

 مهد,رمألا بارشناك ةغلاسلا مهالانا كاذو اهنا
 هحلاصءىف بهذو ركسإ اوال لب رشداو بارو

 تاّرنأىلا
 هعاروظولاذاالال
 ةب ورخالاوةب وينال
 تار مو) يل اعن هلوق ىهر ةبآآلا هذه ةكمىف

 5 امد مهمداتةلاراهملا مدملءويرشن (انح

 لاتماووختعلا بهذا غافر لا ىفان هلا

. 
 اوكف تولر ةئاماولعت ين م ىراك- خو ةالصلا اويرغتالىه هو ةبآلا هداه تلزتن
 دعس م-يف نأكو ني ا اق ةالملا وأ لوف

 انسالا(باسا 0 0

 هني نيعذلا(تاطبشلا م ند) نا
 روق نيلالد ىسهتنا 6 [نودطضت مك ,ك!ءلادول هذا

 دود باغا كلو ىونشم الو. .اثدبهلاقاذ لو كلا كسير دانا
 نيو, ةمرمغ قا خارثك أ ناك املا !نكل (ىنعلا) كلا درك مرماه مهرب
 مو بافال مكمل ا نا ىفع قلللا يجول هو حر مطل ب رشد مداسشلاو

 يللا كح عمن( ع دنس: زهر تلا لاه نوح ثسار بلغا

 ماا
 هلا سحب .رلاكأ(٠ 72



 مئايقلا ماي تيعما هلو اصةنودا زي مهركسةلاىف و ةعيبطل|نيهيق سانا !تلغ أ ناك أ
 رمألاو ةفلتغبراثلانا تل سالو وب رطلا عطاقدب نمموضب فو فيكااوذخأ اذسهلو

 فو ىف ىو ارسمملا ناو لقالاوهو ضعي ندسحر اختو باغالاوهو ضعن عقر هظت
 لاوثالاو ةدسيجلا لاسفتاوة:حلا لاسمعالا هس راض روظبْك ع 'ايلوالا ل

 بارشلا لسمض راغب تح لاوقالا ثبخو لاصفا عقو لاما هوس ضهبأ
 0 يملا لاكتل !باصصأ نءىونمملا

0 0 0 

 ذك » ىونثم لادسإلأو برحلار وءأ نيب رحم ىلعو خو |ىلءىف دول ارابشخاو
 يب رثه ونار

 1نمالفاو ةر سلا ديعورع اطار

0 1 
 شله ةةرباكر وما يف باشلا انوار ارصوارارك لعب رجل ذولاباكلا اذهو
 جلا ىداا ينل رتو سير لا قوم ديس رسب ىادشاي ل فصربب رمباط ىوتشم
 غل .ض .ىلةخوططشلا باور ةدعلا فيش

 يشار (ينلا) م دوبىثالر'
 درر ابتعالا ناو لرمي ئثالناكمل لال الكيال سيلان

 دوز ترج شربك لطول ىع لقفل مع ةربعلا ىكلو زا ل ضذأ سبل .ناكللا
 3 اللف ها هشرخا (ىندللا) يسوهزاو رو رغرادشاب ض' »م سفاىسع

 .ار قا ىلا مهد ثري وة ايح ىماعملاب#: وال ىلسي ىأ سفنلا

 ةروصلا لة هئلالاج رذنع حلاوه :ةيغاسا قاذهو سوولاو رورغلا نا 5
 شك هتاسنمثج شيب« تادكتشمب قيل دوم ديد سنا ف اك ونش ة .كلاؤوشو

 الرا طورمدنم عضال زي ةرهاظلا ضامي 11 الاذو (ىعملا) ي«تسيكستهي
 أرظنلا طانرفر ,زعأر هدم | شينغتااو بلطلا ليلقةريستلاو لمعلا نيبام فوه ىنعيذلت هوك
 « ليل زدنا دن دوج دامت 3 قى لاكلار عضنلا ل ةمالهرعشلا نا .دءقحأووذ



 الاذىر هال اليل هارب_ سول اىلدلشلا'لاذو (ىنعما) « لبس مئادوادي رج ثم العود
 زيا ذان رظنلاو ده شملا لى بالو ءاودفا ىلصرالاوةمالعلا و قب رطلا بلاس دلما |
 ةمالعرعشلاض اس لوْبو سدي ْىَدلا كاذةفيفح ىلء «لدةبأشب دع مر ْينلاردا نعأأ ا

 رب ىمهالغ يخلو ىل لادا اخ اور ملا بابشل مال دارس ارسولاكلاودشرا
 ثياب اناقدلفل!لحالو (ىدعملا) هاررسبن ركيدى ها ارخ هكنوح م ارريبدتتك متفكر
 ىلاةجايشحا الأن لفاعل !لاعل انة الحال ةنولو علارت خارببدستلاو ىأرلاديرتاسل
 ٠ تح ديلشة دريزاراكنا 1 ىنائاايشلار واثم
 لعن يم اوون وجوحلا ىرذلظتاراموح طنوذلا كاذر (ين-هللا) «تسه | ا

 الب وريلدالب فيظنلاهتاررثو (ينلا)
 ارغتادررال تاسالو رثأال ليلدالب هرم شمدس لعب هيلع ىواغائث

 0 ةرسلامو بلقلاامرهاظفرطا لانه ادق (ياعلل)؛
 يتلو هلل ادب قرذلا.لافهأك لسأتلاو 0

 نمدومسقلا ناك انو ةرسوملا ف ىذفلام لست

 || ناندلاب راسصاامللا بهذلا#
 || ناممعلانامن دباتر هول ءارتنا هلصلا نا

 اريك اب( ىنلا) 4» رسغوتبانا ثور ا 5 ا
 أ دسان سادقلاك هناي بدعي يسمل وأ ب أي هذفاب ىطمس اخ سامقلا ةبترم فوه ىذا نمأ]
 ىلطتا ساسقلا ا .يتح ةعاطلاو. دهزلاو ىومتلار الملا :رو هو هرهاطنيرشحو ليحلاب
 هتدارا تعاول_ديوهيفاودمتعب و ةوبحل فيعشلا رسم 00
 8 ٠ مي روشك دم 7 ىم ألا 3 + لقسلاافعش هبل حش 3

 4 راتماظبو



 (ىدعلا) يدةنكيدرهاظ لاكش أريركح « دئكتىرهاظ 6. ىفا, داو ىو نطابلا
 لاكمشالا ىل ءمكسمملا تايد هنول هب ورهاظااىلهنورو دن اشغلا كن: ىكماو

 5 .ناك ناوملا ماولاتءاط هلا ىزبادحااوأر نان ةره الا
 دوز مرخنيا هوما كح « دوغ ىفامجارتنحسص تداهم نوجإل ىم ارج
 .ةاشقلا مهو مرغلا انهنامالاةروسىرأو:داجلا ةلكرفاكلا لاناثو (ينعلا)

 ىو رنولز#ي و رئارسسلا وش هئاورهاطتلا مك نحن تولوقب و هامابنو مك روغلا
 قشأالو سأنلا رولق ىف« بغت[ تأ مؤأ ل فا لاقهناماللارال هلا هيلع هم ديعسوأ

 ره اهني ردئاك ق ذانم سبط ىو نكسحنو ارمأ ىذفا نيبلا نم اوها ذه مل منول
 اذهلاوي ره نيقاثلا ونت (ىدعلا) «تخ ريفا نمم صو « تضع رك
 ةهيل ااوتارأ ءانكلا م نكل ةروساونسحتو هسابلباو_كثو مالسالاوتامبالا نمره اظل
 سانلا نمو ىوف ىلع بلغلا يد تالا درغبالءدحو ناسللاب رارقالا نا لن وم مدقتام

 « ىر ش ناجر لقعربيان نك دوج ىم نينمؤب مهامررخألا موبلاب وهللب نمل وشب نع
 لغعلا اط خنوكسل دوج افا الاه تاععاذان (ىدعلا) «ىرشنيبنطاب وتلك لغموج ان

 دوءالاو ةيملنارارسالا مع هنأش نم ىذللا لالا لةعلا ىلا لو سوا ىلء ىومنتو يدلي ان

 سو يلع هللا لس هذع مصخأ ىذه ءريألا اخ لتعود :طاءاارومالا

 لو هيلم هلا ىلهلاثراو لكلا ليكم | اقل ]كرك ىت- د هجن ىلةءهللا ىنلخنإم لو

 مدعزاإ9 ىو2م نحلابلارارسأَرألاةتوكتردتامتلا ىلا جام غالو هب. 1

 النه المعلا (ىنعملا) (جدادعانشرازمودآد اه ٠داثكوراسزر نوح

 ”ان1 منافسا فل أ ءاطع اوةمامن هلع نمر هروو نم ىلا هثهللا ءاطمآمدعل | نماهجو عنف

 لهذا! لمسعلاو الويهلار ىكتلاو ىلعلاو ىرظنلا لمعل از رغلا هذ هلاولاق موسرلا

 نومّدتملاجاشملا تاافوةةطانلا سفنلاوح ورلاو باقل ارزنمهشعبلاقر بلقلاةيفودلا

 ملقلاو جول اهرب رغلا ءذسهل ةرخأتلا عادل تلاقو ىن -ةلاحورااورل اهي رغل اذ

 .ءابو رزيلوقعلارو هروظمو نطا:لارؤنم ءارابذعاي و ىسدتلاح ورلاو
 اهرب رةرايتعار ح ولة كا !!تاللاوة.ناب رلارطارانا شرغتورسملا

 اب و مل لكل لا ٍيولق فئا_ ص ىل_ءغيولالاتادراولاوتايل اعلا فورأا

 9 وسدقلاحورناطيكاوةعيبطا !خاسوأو ةيمجلا ساندأ ب ئاوش نمةهازنلا

 ودم ريذكسحلا ىلءل دليلة 1![مرك ذو مما فلأ مسا لكلو مسا فل أل معليا ول

 الاذن مو (ىعملا) مي سكجاتحوا عيهدوبتاكنبا و سفن شوخ ىاهماننازني رتك ف



 فلفل

 ايان داك ام ىذا لغعلاللذوهوإ ذه اهلفأو اهاندأ طاغلالا ةيفمو رسغنلا ةةدحءامسالا
 ئنانريغلا ىلا جايش ال نالئشلا كل ذة ىلع فوقولاو يدل ىف ىلاعتهلاريغادبأ دال

 !ذهلاملاوُئدلا كاذوريغلا لل ذةةيفحو هتيم العلام دعو ديما اوجايتالانع
 ىاهملا لرد ىل ف ةجاتترئزملا لوغعلل عيجو-ايشالا ىلا امل دهاثءىناروتااًر هوم
 دشابءريتم و رلةمدياسغاو روس رك و ىوشم هبادهيلا جاتغرألا ةءاثع 4 ىهو
 رهاب رسخت و ةرودواوحو ىريدسم,لفعلا نا ضرخناو (ىنسلا) جب دارو شيب ذو د
 ةيسجلاةلظل اةلازال سءكارؤنال اركسع.«ىئفاارؤا لارا لا ءرونرو هلت دنع اكسل

 تاقرشم نمر ءةللو سعدلا رؤي ىوطنال بلغ ارز
 ضرافلانيالاةىنعملا اذ-واو مهراؤأ ن نمرهسةلاوس عبار ونباو*اياوالا ب اونأ

 ,بغتإل ىسعتو فأن ل ىردبق هأأ.
 فو كلو لرذالا الهر طب
 (ىنسعلا) يدوب علا

 ءلظا | با ا ل وتعيش ليال طا
 ,زجنألا يلو ودع .ليالا مالك نال لالا

 رىراوو ملا
 قلل! شان نكته أو لسبالا نم دملا

 ته من اج نم جلا 26 قيقا مالوم لأ ناكلا 0
 ةريسلا شاذ خابو(ىنعلا 1 طرف ديفاج لالخ ةزوو ذ زور رولا

 ار هتدنرم ىأر اهلارونل هت ىتحالا
 شاع ىم لما ةاظ ىف دابألا دبأ قت قااروزاتلو نعل ارو دو هنت ل ناىن» دز:

 لاكش اجره

 مالظ ا
 ىونثم سوا نمىوخأ ىونعلاوةب ول

 ةريسلا شان الاذو (ىنعلا) مت ارحاجر ع نعد هن تن
 ينميدوجوملايقالا حايصملل انه هضغنأ |ناكملكو لك ثوزاكش الانا
 نطاوم بنتك وضغيي ةالشلاو ءاقشلا بلاط لاوحأ عرج انيندلا ىلع
 (ينلا) 4 شلصامدباغرت توزخا كان » شلددي وج نازلاكشا تال ىم

 يلاو هب ماقهالاو لاما ءسجودو لاكشالا ةلظظ بلطي ببسل ال اذوب .ةرعسأ !شايؤخ بلقوا
 يآ لاما ل باطيقمابسأو هلع لساحة ىريت>ر قفا نع ضارعالاو سةغلا ذو ل
 يدنكل كتمت وغشما ارأن» ىوتشم رخافتيف تالكش ا لالح قالا ل وراكأو
 اينالابذك تلغي رةعلاو معلا بااطان تح (ىعلا) جدنك لناغرخ تشزدانزاو
 ديقتتو سؤالا ةلطط ىلا ليقف الفاغةئبسلا هتداعو ميرعل اهدا نم كل ءمج ولكسشللا كاذب

 تارود كب



 نمو ىد_هحاي_صم لكن مّرغتو ىداعتو لكم لك بلطتت ةم-طلاوثا
 .ايندلانالامادلا بلاط نوكت نار ذ انة: ةعاط

 ةلم لاب نوكي ىذهلا لقاعلا ( ىلا ب تس هلذاق ىاو ثم
 أروبور يبإ» ىونشم كالا ةلفاقىأ اهف اةلاريمأو لوا دوهفءادسهلا لا 5

 ىدتغلا لاذ (يعلا) م د رشي وخ ىتت 7-6 بات «و رشي ت[تسدوخ
 عيدان هسفنالب ثلا لا كاذو هريغروتل جات ال تلارؤيوه ىذا هناذرونا عساتوه كوالا ف
 ءرساو هعمم تنك ىف ىف ءىل اوت هللاروذب عسب ءأج هللاروتف هللا .أ هلوكل هلاذا
 ومن نمؤمل ىونثم هصو سخ فص ىف 4 لعدم الث يدملا
 لا يردي رجناز شئاجك ىروهنادب مه
 ااضب أو هاونمآ اضبأ منأ نوث نادي نمؤموهف هلغعلةمبنهتاشءأوهاوق لجو
 مان ءايلوالاوءايبنالا لام اهو تعتةوتعفتار تمر ررالا لاذ نمءحورنمؤلا كاذ
 نا قب رطىدورذ اس٠ مهرونا نوعا :نإ سانل نر دشرب لول -1!لهأ لذاو لعام
 د أهللانا مهوتد هينأ ندم _هلالكلا للعتل لول لا فنوح اكل مهدووالب
 اريلتاع» رادم[ل فام يندك ىركي دوو قوم هم العا ذنهول تمل لاكي مها ذو موحاو رأ
 هئيع لماما نأ م. ىذلاوع تاجا! تكنو قالا« هريغو (ىدلا) © وادتاداوخ ديد
 دمام دات » لبا دردناروكوج دزيكو ردت سدإل ىع هله تاتا ةكساملا هدو ةئيضملا

 ايئارىأ ال_.لجواءلاطو اثار ,ءاك اذهب نوكيف لبا اعبتاكمعبتوريلدلا .ىف ادي ىمعالا برضباك لئاعلا فادي برش لقاعلا ف صنو (ىنهلا) « ليلو ثسحو
 ًايتتاوإ» يونثم ةداع-اوزعلابارئافو تاداب ءلابالبل بو تاعاطلاىفايوخوةرخ | لاوحألا
 دلك وح لع زكى رخ
 عمل ىذلا قحالاراجلا
 , ليل فوريدك ىلا ئر إل ىونشم هاوهو «-ذ:ىضةثمعسبتو لئاعلا كرو
 .ةالواريثك الوب رطلا ل اللةهلاميدع ىنحالا كاذو (ىعملا) يلا »فا ندم

 اراعل ياهلا فخ *ىحلا ءيلأب



 م

 عالاذاف ةيئاسغتلا هلارهأبدعمي ومي وج عباسي [هنوك ةلامالول لا ةيدوأ قل لد الب |
 دك ىعت ين و دنكدوخىاو يبان نومشإ» ىرش» لورهر عرسأ لابخهرملاخ لع
 هل سيلو همامأ هم .ل ةعال أ مهم د سيل ىنحالا لاذو (ىندملا) يم دنكد كىرو

 نمارو لأب ىأ لاو -!ارهو للادلا نو كمر فاكلا مشي دك ىتح لم عيش ف سن اذرأ
 ققعمن « ديزهديزمدانشلذع تسينإل ىوتثم هنم ضيفني رهرونب روني ود شرع
 دشرملاوهو ىلا سفن برش ى تل ماك لدم قدحالل سبأ (ىندملا) يي دنكمد هدو ك ىف
 اضيأ الو ىرولاو سفنابثام نمل رسغتلا”ىدبءوه سيل ىأ لماكسلا فعلا بح اس
 منيا هصوصخ ميج هعبتي وسفن! !ىسيهروشح ىفةدارالاب وهنوكي تح لع هنأ
 | رفكسحلاب (انيمناكنموأ) ماعنالا ةروس ف ىلاسعت وق ىوف ىلع «-ةنيىح وتثوملا نم
 ماسدوخ بيثزاديارات « ماوادب از فانا ةدرمإل ىونشم ىدهلاب (ءاثيحأف)
 هلسن و لماكل لا لقاعلا كلا ذ دن ءانني ,لفاغلا قمح الا لاذ رمعلا فسنببد د(ىنعلا)

 بناج نم قرتي ىنهب عطدلا ىلع ادع. هلو نمىفأب ىتح هتدارا تش لخ ديناب ماعلاب هسغن
 لماك ل مءإل ىوتشم ةبنامورلا ةعبطل لصب وى غعلاو حورلا عطسرلا مملاوهو لوذسلا

 نكي ملال لفعل صقاناب (ىنلا) م نضس ديول تاغءاني رد « نك هدماردرخت سب:
 ىمملماك لقاع ظفر :داراىأ :, ىف ىرابت تالا أب اب

 ةشانابايصعلا ثوم نمو هتنوةبيطلا هناهلك روحو كم: ىأ سنلا ينس مالكاب
 (ىنملا) هي دوش سيم هكسدانى درعه دوي مموبدعه ان قوز ىوتم كيلعمداشرا
 / لماكلا لقاعلا سمنل|ىسيعل ارح اصم وكي ىىح ةساقلا ةايفباب ايحسياومالا كاذو

 وثم ةايطلاس شن هلهئاطعال ال نوكي تح ءاوهالاو سفنلا نم انيماضيأ سيلو

 هحور ّدبال (ىسعلا) مي دوج ىريفو دوغ تبقاع ه د ىيرسره ماكش روك ن اجو
 ومبال ىأ ةيقاعلا طنبالىنععدههغ تيةاعامدق بناجو فرط لك ءايمعلا ىلع عضن“ ايمعلا
 دب نمو ثوملا كل هدب ن علا لاح ىف نكسلر همدح الو ءاضقلاْف ةلاح نم صاخالو
 هسناوداب_هوريكبآ نك ةصفإط لاتمافالاهذهبتارلو موي و طب باذعلا ةكئالم
 اعو ْيثالو فمر هلماو رورةمركيد نآودوب لفاع مذ كب ولقاع كب ىهام
 فمن ىناذلاولستاءاهد_حأ ةثالثلا ناتيهلاوداي صلاو ءاملارب دغناس فاه
 الاذو
 هلهأب رداغب الز عانى نعمي ل بهفوهو لبا اهردأغي ءاملا نم ةعطةلاريدغلا ىرهرملا
 جدوي فركسشلا هام هسورداك ب دونع ىا تماربكب انآ صفا ىونثم مج * عطني ىأ
 «دئاوخ لل هاكر دال ىوتم ماظع نت بح ةثالث هيف ىذفاريدغلا لاذ فست جوملا (ىنعلا)



 3 روس هنآ كيا ىاب طهذهو (ىنمملا] ناجع من

 ومالاتهنكلواهارثت ةياكملا هوني حورلا بلانهروك دلل اًذهواهرشت

 هدي مهدارم
 لامحلا فل ةءلا لماكناك توحلا الاذو(ىنعلا) م دركءاوخا لكشمءار مزع» ةركمار

 عسا اذهان تنأو لكم كلا قب رطاادسقرارطشالاب و ريدغلا نءجورملاو ب رطلا ىلء مره

 3 مناطيكلادل د. هي ناز .ةىلاعت ا ىلا اهو:ءايندف'ريدغنءجو رحخناىف
 الر رمىلاع: قل ارو شل كباهذ نات حالا دابس
 1 تعك 9 ىع .ناطيشلاو

 5 |ةلداعلا توحلا لاذو

 .!!ءمترواشاذا ةروثالالهأ |_لاهلالر دملا ىنمعةردقملا نا ىلءاوشرةردقلا نم

 م دنزن ربنا هجو ل هاك ويتيتاثامايذو ودازروم» وثم دساةلاامهأرب
 يلعب رذ 'مموأرو مهل دلال موحاو رأ ىلو مسني نطولا بح را نمو (ىعلا)

 «سكعسي و" ريؤإ و يقلب وناطبثاادا .1[رآ ملا ريددغلادارأف < تدر

 قئاللا (ىعلا)

 نبا"ىحلا اذن كماو ثاداهللل سوملا هءالك اح ا

 باب هكشناز «نزىأررذاسماير ذا_ءىاؤي ىوتث دو هقللاىلا كاادش رع نركب و دجوب
 كاعتةئاربلا كوالا قي رط فاين ما نطو نوف ماي (ىسدلا) جينز كأردرادالاا
 كلر زءدس ةأرلا ىأرشالىل امأهنا ىل امندلا نمرفا لا عمرو ثلاو ىأرلا لعذاو برغل

 سغنلالهأو سفنلاةأرماىأ نزلا دارأو ل دو هم نع ف لتتم ءاجرع نهب ماللا عشنا

 اذاوةقفاوملاثلب قثاللا لاجرلاعمتررواسثناذاد لابرلا مكح ىف لمعلا ل_هأو ملا ناك
 ّنهرذلاو ّنهو رواش فيرعشلاث انخنلاكيقئاللا ألا عمشيرواشأ

 «ثسبنقوسنبا نابت سوسن نطو« « تسيء رد كسم» نالولا بح مدزاإل ىم



 2 .طورك 9 ىرشيبناجلا الاذرهىلمالا
 لاذ بنا مد ىلسالا نطولا باطت ثنك نان (ىعملا) م طاغنارخ مك ارتسار
 نابولانان ىلا ملاعلهجوتو ةروسلا كرئاو ىقعل !يناجل سي هذاوان لا عدوي طشلا
 ب ب دلل اه نامل -رلأ لعوب رغلالاع انما هذهر ىعملالاع .ىلمألا
 طلغ ايددلا لاه ىل_ه هلو ماكل !عماوجا .لوسرلأ مالكو يمص ينعم لاه نظؤوهر ناسمالا
 اذ-ههبار وو دارواهدئنكو شون دئاوخ نركز اط اسركعمهموة:الواطاغءأركتالغ
 ىدروار رضع هرضو ردإل ىوشم ةسركعمءداروأو رشولاءامدىذوتملا ةءارقناس ىف

 تي د اوهو ريكا ىفأ ءاعدلا لالا
 الوأءوضولا فعو رشلا تدرأ

 ساو: ذاعتسالا دعم ةالصا ةحابتسالاو دست اهفر و ىلاعن هل ءوشولات يوب لوقت
 ,ذهتاذأف ةكسل لاو مشل !ىكيل وف أرذكربلاو نعل كنتسأ ىفا مهلل ا لوغت

 ,ءالا فتن الق (ىنعلا] م ىشَتَرَراءاوخ تن ىوب «ىنكبمىنبي ق اشنتسا
 ىنحرمالوا ويعن نمىناةزراو ةنملا دمار ينعم مولا :لودتاىأ ىذلا برلا نم ةنملا هل

 (ىنعلا) ب نانت-اك ليل دد_ثاي لك ىربو تانج ىرسد دكري نا رنانإف ىوتنم را
 نات اع لدتدر ولا يار نالر اللا ةمُئارىنغلا برلانم باطل فنأ,ت مدنتسا اذان
 / مسوللا لوقت هج وتل غاذاو ةنملا ىلع لدتةز+اةارودرولا
 !احىب انك ىنطءا مهللا لوغتى علا كلديتلغاذاو هوجودوستو هوجو
 يرساو ىلاهش ىباتك ىرطعتنا كيذوم أ ىفا مهآلا لوثتىرسسيلا كلديت افا ذاوارم ب
 تاق يناطاو كناكرب نم ىل# لزناو كل: حري شح مهللا لوقت ل أر تهمماذاوارم هبا
 عمار هئسحا عبتيف لوقلا عقسي نمىلعجا وللا لوغت كينذأ تصسم اذاولا رع لط
 | نمكبذوءأو رانلا نءىجبت ةرت ص ماذاو راربالا عمةئالا ىد اند
 مادسقأ عمل اريملا ىل_هىعدةتسث مهالا لوقت ىنهلا كل بر تاسغاذاو لالغالاو ز سال

 موي طارصل ىلع ىد_ةلزتنأ نم كبذو أ مهلا لوُمت ىرمسبلا كلجرت نمثل
 ةوضولا دل هلارك ةنملسو هيلع ىلس ثءفركملا نس اىرز :امادقأ ل زن

 ركسحألا صيسخزءاملا باسأامالا هئيرهطيلهللامسارك ذي نان هدسجر وط



 .ىندلعج ا مهللا تعي رهط ةساييقلاو ثيانا اذه نم ءانعمما أ
 || نويزسص مهالو ملم فوخالنيذفا نم ئنلع> او نيدشارلاءا هللا نم ىلغجاو نيروطتملا |
 ا حسد ه تاشاارنإادر ترابا نمتسدإل ىوتثملاقىندلا از هنيعشتلو |

 ف تسد و ناسك اننا, هتشكسكوتزىاإط ىوتته ةريصقو ةزجاف حو راو | ( بلغلا لس غن عىدي نكست هنلسغو لحما ايبا
 ْلءءسك كلضفبث راس عطمتمرببب: رفح ور نم مكبرابو (ىعلا) م تاسراج ارد
 | ىماسملا ساندأ نم مهروطنةلساو حاورالا ىل|كناسح اوكف طفديو ةسناسن ألا ةيترع تيا
 ىانك قئاردح ىرسداز ه مثلنممدرك دوبنانمدح» ىرتتم سغنلاخاسوأو
 ل مررك ىتساجتملا لاذ فرم نماما هتلعةيدلانآ ردو ىدحاذ# (ىنعملا) «مرك
 أ .ارتسوبل ادسخ تش ثدحزاإو ىواثء حرر و ىبذر وم امركو غلا نفل ةينو> ىهسج ر ها ظ تر هطانأ ى دعي حو رلاو بلقلا فرط نماهعفراىأ اهرهطو !هةنأواهازأ
 أ ترههو ثدملا نءىدلجو ىدج تايخيؤااخا ( ى«لا) عار تسودنياوشوتشداوحزا
 | دارأر ثدارملا عميج ثول ماهم ولكنك اهتم: يدبملا اذهرهطو لاس مفلا نءىندب ||

 9 !:لاعو ةيباع “

 هالا تو لاةص اعتب تش ادن تف اطارنباو 9
 ىذا ءامدغلا شرم ةنإلاةميابىنحرا مهالاوهرفنألا لف تثوأ رغب ىذلاروكذ لا ءاعدلا

 لس دنع امنتسالادر وأرف ىأ نب روطتملا نمى-لعجا مهالاوهوءاغتسالا ثنوأر غب |

 أ «ةدررادروبرخيمضت تنك 9م نرمطتلا نمىلعجاد يلا
 أ لح نم تام كل فيطادروبتنتأ صدت 4 لات(ىنملا) يدرك مك اعد ارو البا ]

 درو نوجام دنياوط ىرتشم "اعدل لحم تأ طغباو ربطا
 (ئ2دىالن فئالادر وزاك ان ”اعفااذه( (يندللا) وكب

 9 + ةسلارإو ىونثم هحتربف يف



 نم“ ةممار وأ: ىمو في 000 سا 0
 نع ويتفاوطولا نطول؛تدرأو ناسمالا 5 نموا بح تلمعتسا اذا اذ هاذ

 لماانما ماذا[ علا رطر نااواعرا .ةبامصلا همهثلب سو هيلع هللاىف هللا لو سر
 لمدق تن لا او ل اضاا نس (ماقريكسسما ا كرد شرما فراعل ا لماكلال ضاوتلا لنا |

 (ىنملا) ناو شنب ون هدرب ربك ةىاو نأمل شيدر عضاوت ىاطى ع وكم مالا

 نآ9 رشم لهاج اريك لولل ماد :نمابو لذا تنأ اعضاوت هبا

 (ىسملا) «ت اند شاك سوكعبو منيه « تسحوث د وخناسخرب ريكش
 ابوكمي بهذ نا كلب انآ _حاو فاعل ايندالا يذلا ل .هأ ىف_هرمكمتلا سفن

 | نمنامرحو طاير ودة كال ةيقملا نيطالسىل هربك اوه اذه سك نال
 روب لكت سرب خاروس يزال ىوثم
 با ارالمامشتسالا ألد ءاو فنالار عت لحال

 لا < ليز امك شبا نسنوك[ى اج«. ريل د ىا تع
 .ئدلئد لك لج هللا أو ل ظتالارالع اة ارلا كلن لحم سدلو مو.

 زاك ا ىرتماظ>الوالاجعاتتالا ارئاسل له سموا ذنلبا موكب :دشلأ
 اجب رالبنأب ىمربدلا شؤم نمو( دلالي ك ١ىوج عشومز وبمارتدبا

 .اهتيا ط تاو اهت دج اهلغأ نمأإ ا عباط نا ىأ هعضو هو لن
 نامولا بح نينح مهو ىو 2

 الادرو لامعتا ل ع ناكاك ىنعملا)«تسفغ
 بج نركياذك م رثيملا در ولا مار رروط ل كرءاضتمالا تةوءامضتسالادر و
 2 رار ام داب الا نم نيطولا بجي نركتبل نطولا مهفان .؟لر اص نامالا

 جورملا دعالجو رءرلادءهلىذلا ىو - ءلا/ اولا رقم نطولا سن ةقبب
 يعل يبوالإت طولا موذار

 ايدغلا اذهنءفبرطلا لمفاه_ةال«ةنىلثالثلان امتيما نا ملقاعلا ثول لا ىنعلأ

 'نتوملاةر وشم نمىبفعلذاو كرئاو رصلا ىلا هلتمددرتالو را
 ةداج علال انابانرعشاو ىونملا نميولاب رصلا هيشر ىوين فا ىر وهلا ناولا«املا



 :» ىوتثمهفئالاقودحأ عمر وشما همزلبأ
 [ ىظت(ىنعملا) يي نكءاسردنا ءارن له

 ريخو هفرصلا ار دغلا ءام نم ىذا ر وغلا ىل لاو زلا عسب رس فلاحا قربلاكر معلاو

 شرك ملا ىلمذازبدحأل الرس ىاوفتنا ايا ةرهذلا الو ةر اع -الا كل, الضم
 ماادعاهقك»ب أو رارسالا ضعب 4ث لوسرلاناذلاذو رثبلا ىف وجو هللا عركو هلعهللا

 درسا كانهم مدع ند لو وهلا ةروطلا ليئرثتف !ئيذاولس نم ردص نام

 جرفت هنمماملا جارخا. يمأفاموبرثب لاذ ىل» سو ءءاع هللا ىلسهللا لور رم تحن دالثما

 او ريف وهقكن هرم ىذفارسلا :ابلع نأالا اذ_هامملسو هيلع هللاىل_سىلاةفامدا

 همسات ف يطل تو س نمر وظف يا 'يفنو «ثضعو هعطقت باق أذ ىانلا ةتدنىرخأ

 هيبفتاذه ور هلاهلق تل ارارسالا نع ىنريخج لاق هر وم نيس لو هلع هللا ىف لوسرلا

 ىروتشم رارسالارو.ةرارحالا بول_ةىرق ىنءاولهأربغل اما دذا مدعو رارسالا مك ىلع

 تساي مكماتامرحعإل
 ,ارسألا
 :ىعمةسرعلا ايلاو

 الاركمن هرقل سهلا

 ريد نم توحلا لاذ باه ذ ناس اذه
 ماقيزا ه دوذ-ح تآتةركردرك ايارهئسإو ىوتم ناطبشلاو سفنلارث ندوهنبل

لفاعلا ترحارهو رذملا ىغا بلاروذلاالاذ (ىنملا) # د برع انرطخاب
 هردص ل عج 

 ءدئاصنمدسيسلابرياكى اع هللا ىلا راهرولارح ىلارطم!مام» نم بهذو يأ

 دودو دواسر اير زكر هارج مهإط ىوتثم لاغاذنواو. ”رخكىف صبا لعل !لاحاذهو

 مع رودعي باك هفلخ ناك اذا لازغلا  سماضيأ بره (ىنما) جيدوب الرشاش ةرداتا
 دل اردص بلاط .أرةرذلكهئذاهو هتؤف قبنو دحااو قرع ديو قيبالون>

دو باوخو تساطخ ردنا كلسو شوك خ باوخ ىوتثم لدتل الر ودق سيح
 ه

ةحوتقم هائيعر مام هات بارالا مولمونلا ناكماذاف (ىعلا) يتاكد مش
 نا

 ىو ر الاله: ذلا كازنءرثأى ناطب كابو ايندلالهأ انك

000 
 د



 اقنمالو اهيراسهباراثلا
 | مونلا سمن نباو متم آلو مهينمالو

 وتتم ىلا: هلاراتباذعن

 || دارا وي رطااثلسمو روةلارح درا
 ىأ ضرعلا دئازاته ةيسرافلا»ابلا

 تفر « تبتاعودي دراببب ا هثر إو ىرشم ليرطلاود.«بلاو ضي رعلاوعمارلا قي: رطلا
 سعالارختوةريثك انتو هالي لذاملا ترملا لاذ ىأر (ىت-هملا) يي تيفاهونما ىوسرخلآأ
 ل ةاني_ثيرخ ل ىوشم ةدغلارصللسو و ةيناعل او نمالا بنا بهذا
 ىلا يمملارصلا لاذيف هسفتميرف (ىسعملا) فرط جهاز ادحدبابناك فرز
 كردتالة غيل مزلذو ةدسحولار بنات هعسو ةداب رلءدح ىلع نانا نيعو فر ةرطىقأبالا
 م مادقدر واس ناد ايسر سل ىرتثم ناصن الارسببف يكش رارسالا ةريسملا
 فسن كاتيحلادسا ةكيكابنودايملا نأ الف (ينعلا) مي مأكح ندشنا ازا ارقام من
 ىواثم رام ىلءامدانو لمذيفيك ا ريم ىأ عاقزفأ يضر س نيدا . هلا« ىحج نءلخاصلا

 فمن لاقر(ىنملا) ما فهرنآهر مه مشكل نوح هن'رهضرفم
 ىال !لسأولاو يب رطاا ىلع لا 413 !اَتتكرآ دلاذو ةصرغلا تؤفانأ ء[فاعلا |
 ةقيقح اودها كيال ةلذةلا رمأر انشر اتوكيتإك وأخ آسانو اًةيفر4 نك لش
 ا مهمدهاشأا لالا

 ادشعس ابو « تفربنو>

 مياس مئانوكلو
 اتزاب :ةذكرإل ىرشم ةصرسلاعم ةرارحلا ايهاذهرث

 (إ بهاذفا نال أطخ تاناب لم ةرسحلا,نابمالا نكبصل (ىنعملا) مي تسارهواداي هتار
 غيمتتا هس تانام الرا دب نال ألا ىف هبفذ دئافإلء ا.ه درك انف عجريال شاملا
 ردي مرلك زو رو سيدنا تنوالر ارو خف اميشن مت ثذ كسضر ك درك تيدو ءتفركو
 هل لاقنايهداب_صى سو هنادايصلا مق قمقاولارثاطل لاذ ةصة ناس ىف اذا «قامش.
 مدنلا ىوه مفتالو ء.ؤتنأىذلا تنولا كرا دتركستفاو مدننالىأ ت انام ىلوام دفلك 15
 ةدجاوخ ىأت ذك اروا غرم و مادوركمزا تفركى غرم رن كج هلتاو عيضتالثلا
 ريكس, ةلانرئاطلاارئاطداسءليج أ ءفنومركمنمدا,هلادلاذ (ىدملا) جيماضسهأ
 | ب77707 تب بست تنأ(ىلا) 5 دركتابرشب رقشاىس وتو دروخن شيم ناراكيسب ون ف: ىوشم مامهاب



 (قلل]

 دكنؤ» ىم تحب .مش لاما نماربثك تنأو ثلك ! مغلاور غلا نماربذك“
 اك انامل هط ىم ىرغتالوةعانشلا لعفت الو عيبشتالكدو . نما يأ نا نكت م نامرلاتنآو (ىسعلا) هب نم ىازجازاربىدركش مه » نمزرداجازارج

 هر سدر, مهدتدتي ن آل واول ىم اهتعفتا ١ هنارأ ل قاع ا كايطء اى ىنلملأو ىتسرأنآلا (ىعملا) م ممابااي مكرب زا دبات « مهدرم
 بنار لدي ىءانأو اهايانليطعأ مئاستلا كنلوأ (ىنعلا) يب رتشس لكوكراودرب فات
 |موسنار9 ىونثم نيتلاو نيطلاب عتط هللاىأ تدب لكوك كطن امى سعانأواهايا .امءأ

 ةهصتلا كالنو (ينسعللا) متضكت ىدرك د ني<سنيز اك تخردد

 وكب نالثا لاستلاءنه نموأ هذ_مدوكش دا ةرم
 أ ىوتثم ءةلطأو ىذر تاماكلا 5 ٠

 مآ (ىتسعلل) م نكمروايسكز ارو اعك م نطسنآث سنبا ثسن درب« 99
 الا تدحأ نم دةتعتالنا ىسهف لدي ىلع يبه ينل اةصيصتلا

 كتةو الرادنلب كشم هب اهذ ىلع م
 مزدهد « ماك مهجر دك شننكن ازا ده: كرم ىلاعتهثاىلاع وجرلاوتنانالاب
 هنزو مب رد قخعر يدك ى عج قدايسلارئاطلا لاقثلاذ دعب (ىنملا ]م متي داني تك
 «رتنا ةزرن تنم ونتاردو ىو رادقم ىنعمباش ايفل نأ ىلع مهاردةريعر ادم
 ثلناود ناكىهسج ىف دوجوم ار هوما دابا, ثلحور و: رخال ( رنج ةعرمركنادب
 تاذغ نكملو كب امعار كبانالو 3 |كلدالوأ :داعسو تخعو
 (ينعملا) ينرجر ردرخنا لسد بنك ه دونما ىزو رمكر د ىدرك ثوذإط ىونثم
 ردا ذو كانهسقولل بهن نم سيلغنال لدي درخأو مقبلا ردلا ثك_ ثريبك اب

 اوخ درادهلات و همام تدازتفو كد[:
 ةلفاغلا ىف اهل ءراصو ةدالولا تو لم املاك انرئاطلا نمدايسلا عمءامل (ىنعملا) مدفع
 يدم :ةذكربادايههك و تمدركث صأ ىف رثناك غرم» ىمإ رمل عمشب وصتلاىأ
 ىلع فس أ الكلالئاة ل مسنأ لأ 4لاق فسأتلا اذه هتم عمم ارئاطلا (ينلا) مينغ



 ىنوج مهتفرو تشكن وحل ىء ىرب رنا ماوذتسالا ينعمتمدرك ىفو تافام
 ىأل تبهذو تضءةلاحلا كنا (ينعلا) | م« ىرك !مدنب م. ىدركنإب ه ىروخ
 عهولالغزكت نكت 1 ءألناامإ و ىصسن مهذتل كلن ام مذا لك أنوش

 قون قد منال عرش أملا نات ة يمت كر ملا) يب لام لوف نكءروابوت

 دساىاثل* هر مننم 9 ىونثم لا دغتعمادبأ نكستالو راحو لالغلا

 اثوكيفيكف مهاردأ الثرادقم نك أ/دزولا فان دسأ ا) «دوعنوج متوردنا لذ س

 ءامو لالا ردفف

 الر ”ارقت جد هلا مالكا اذهرئاطلا نمرمبكلا دا, يملا عسالدلا)

 قمم ةتلاثلاغأ : 1 ةريخالا ةمعصتلا لتر عمجراو رئاطاب ظقيترئاطلا

 هجوله مارراطلا لاق (ىندملا)  ناكبارشااثدن وكان « ادب ىدرك ل مش وخ

 ةدئافالب ا يع عي ناكب ارقثلالا ةصن نالوفأ

 لوث (ىعلا) ) «الاغروشرددوب !

 ا . ١١ ضرالا ركل رك لفاغلال لا عما

 شهد مك ثمكح مت « وفردري بنل وو ق مح ؛لدبإلا ليوثم عمن
 ىالةمي مثلا لئاقا حال ءالاو ةمفرلا لبظتالقةلعاو العا نرد

 اءراجال «بةرئوتالو !هليغبإل اهتز
 هل تدرك: صاردو نو : ”بحاس نوم ارك

 لاك 2: لمحو دايصلا دب نم ريدغلا
 دصتوء الب تشات لالا 0 جتا

 ,اودشاي 0

 ىراثم ىتعدعت و ى» 0 رق

 اري (ينعلا 14 ايقشيوخ



 حاب سوه ىذا بهذياك ةحايسلابب
 (ىعملا]« باذهزاشسنما اتسنما ل صرنا شيب ل مبان مرا
 ةداراءانأبدا زو با ذعلا نم نما تول ل بةتولل نال ءا

 ءاشفل هنن ماتو هللاىفءانملا ,ءةيانك ايم *املا ىلء هاهذي
 هيأرب بهذي لو هر ماك أله سفن و هيأر عيحأو دهاشاذا اكل لاني هردقر

 (ىن»لا) مط هارامدومرف با و ىتف ىا تما كلرهزا شيب ,٠ لم 9 ىو هر
 فب رشلا تي دما نوهمو سو هللاىلس ينط ملا لقا ذلك نمأ ولا لس ةثولا ذب
 ثيدحلا ظذاو (ينملا) يننلا اونو ثول اىأب هنا ل بفن م مكساك اونو تك ف 5

 البق اوثومو اوي ونا لبق مكسفنأ اويزراوب اه نالت مكس اههأ اوبس ظيرشلا
 ئاقتلا ثاوومشلا نماونو وب ةالو هوان ديس

 بآ و دن ,ىرارطغالاتوملاي
 لما نيم سغب تام أ 0 0

 هندي ل هرولعا «بهذأ ةراثو لذ -ال هبهذأ ة
 رهؤكم الإ 0

 واع ا نود مانعا

 2 0 ا الاذو (ىنعلا) يخت
 شتةركسوظ ىم ل الكوك تكا ظرا ذه ىعل نم هال «دضن التاق

 هكسمدمب (ىعلا) يدتكت شك اعرودرك فتو ريرستب « دنجرا ىدا
 22 .ههناهنظل 0

 دايص

 جرح تدايصلا دين متوملا لاذ صلخ الف (ينا) «بارا
 ىنل اهت هللا ةحررح ىف قر غي ان هللا ىلا ه>وتو بان ءلاحاذهو انما 9

 توما لاذ يوروبلا لهأ نمثل ندعو ليوسربارأ بي رغ ناك ين لا ىف ن كوخ ىلع
 ردم بارطشالا هذ لرادالاو ريبدتلا ىلع 4ةردن :الىذملا لها-جلارورغملا ىمحالا
 9 نآث جت سار او بجزاظ ىم هضبة ىلهنيدايسملا مادقا
 .«ثلا نمو ني بلا نم« ىف طة قبح اميلسلالاذو (ينلا) هيك اعرب

 هاش :شتاتارداروا حام دئام مادر لاو دن د:كفا ماد ىو هندي اب وهن ماكر ,صاذع
 ىو رانلا كاتىفهدعق اجل انا قب وةكبشلا ىف مقوي

 عا نفك 4



 ىلأوطسرور ورانلاسأر ىلع (ىنهملا) جذب اوخ مهوا شكت احا و تش
 دعبل .عمراتلا ل ديهنانرذاكل الام اذهواجو درت ومحالاراص ةماملعا

 ١ .همؤرور ل ك4 ةالغملا نوك-قةالغملا ىف ع شواذ هتعةتاسبلل .
 !|شنةك رذع م ريع _فتزادإ .بىمهرأه ىرش.ةدحوأ نيراعشلا ف
 ةراوح نم ىجحالا ثوم ا الا ذر( ىعملا)

 :كشزاتا يح

 ذالانملوةيناك اضيأ
 هلوقنيلالإا بح! ملاق حا سنلا ةعيصن رتب ل نم لاحاذ عوذيآلا ىلا ولاةرافكللا حور لم
 اور خا نير افكسلل ةكئالمل | مالك ن م دوكي نا لمت رمبك لالالا نأ ناىلاعت
 ) (لم«ةوأ) مهغتعامسىأ (عممن انك ولاولاةو) ري زازا مالكن ءنركيناو بيذكستلا
 وهو (مهنذب) فارتعالا عفشالش يح (اونبقعا ب ء.لإباطجأ ىفانك ام) ركسذت لتءكأ
 دكوا تفكى زاب او وثم هللا ةمحر نع مهلا دحيف ريع باص الام صسفإ رذنلابيذكت
 : !تومللا الاذ لاق دع«( ىنعلا) يب نكسب ندرك تنهي ذهراو نمرابزبارك
 انه راتىرقىلعملأ باذم ىأ نك شندركىه ىلا ةنحلا هده نءةرملا ذهترغاذا
 م نكس نم مزاسنار ىربكب او نطو يناير دب ردح مزاسأ نمط كم انااا لمعت
 مجد ىببآ »قىرتشم انكس ارب دغلاوا:طو رصلاربغ تطأ الاتأ (ىدملا)
 ارصاارهر لدحالىذلا*املاباطاو (ىنعللا) يمد رىتسو نءارددباات « مود نكاد
 نمالا ف بهذادبالا ىلا هبف ىطوت ده: نيداب_هل ارث نمانرءا نرك أو 4ةياسالكدلا

 كنان هنءارعاملاوداعلاو رولر ىلاعت هللا لاةن كلر يلألا باز هلا ةدها دنع اينالاىلاعوج رلاثوباطيم-غانرا 0
 اودر ولو درا دنانو بذاك ع يصاك درادن ناو جيف مانو ىراتذرك تقر زا ندرك دمع
 تقرءافو هدومو هتبوتلممتالوج الانا انه يتويذاكلا ماو «نعورناسل اوداعل
 ارامل اوداعلاودر ولو ىلا.« هلو ن.ةلاحلا هز هر هظتر تافام ىلء مدنا و باذعلا ىف «ءوفو
 (رتولو)ماسعنالا ةرو ل ىلاعت هلل! لاق قداصي سيل هنال"انو ل جالب ذاك عيصلاو هن
 تايآب بزكسن الو اينالا ىلا (هرتانتإل )هيرذتلل(ي اولامقر انل !ىلع) او در «((ارغوذا) دما



 بارعشالا (لب) ىلاعتهق'لاتاهظعا ممأ تب راو باوجو (ني:ملا نمنركدو اني
 نوقكي (لسبف دوغ ازاك اممهل) رهل (اده) يذلا نم موهفلاتامال ةدارل نع
 شرفات هلا ىلاعاودر ولو) كاذاونقف مو>راو> ةداهش نيك رشمانك اماشيرههاو مهلوغبإ
 ىونشم بل الج ىسهتا ناممالابمهدعو ىف(نويفاكل مهناو) كلرشلا نم (هنعاو نام اوداما)
 لاقوة هلا (ىنعلا) هي« تسكش ميكا دوع تناحإب تساوثلب تنام شئ ذكى لفعل
 ةموتلا نانر ةءكل نكس, ملاذار اكسنالا دهعلل قباب ىوسابو كوشن املا قذحالا ثوعلإ

 مب اهي رخ ىاور نزع ىرادنوت .« اه دوم ىافودش ابار رةءزجىم لتعلا نأش نمشي انالاو
 | نماي ى دأب رخ أ بهذاال ةءالسمتالتن أو قمسملالل غال دوعلا,ءانولا نوكم و (نعاا)
 هيدرخدنا ندي تايسفةدزي « دوغ كامب. زاداذاء ارز ةءط ىوشم هرابثعا الودأ ردنألا
 ءاىفتارسكبدرخ نايفلا باه ق رخص ورك ذب هردنومد هع نم هف:لقهللقأ, (ىنعلا)
 تسينتلغم هكنوح 8 ىو نايسئاراتسا كنه ىلعردةبال4 ل قعالئذفاولثعلا مشا

 لقمكل نكيل نان حأ|ب (ىنعملا] يتسرب دن نك لملابوىعثد ه تسقربمتاب أ
 | لطبمو حاموهف لو دعايستلا ةةيتملاَل وهئةلا خم ىلدر دةتالثلك امو الريم ناي فلا

 م نييدحو زوطو شن كر هرانداب ٠ سينخ ٌةناو ريل فمك زاط ىوشم كزيسادتا
 اهسيسح نمالو |هقارحا نمالو رالي رق نائالاواعم ل5نم ةريفملاةشارفلا (ىدلا)
 شنايننوز م دنكيم هرتتخرس كر كشرح» ىوتثاهحاتحق رتحااملاهترضأ
 نابسنلاونصرحلاو بونتاه> انمعاهحازسآ لع تفولا لاذ (ىنعلا) دمي أع
 ذمزآ اهتارحابس نق اهعدغبتالا مَ معلا ةلعش نا اه رانلا ف اهب رضي
 تشاددايو ىظفاعو لردو طيض» ىوتثم ان ايو ضر لا ةرهلاءازلا نوكسو ةْرمهأا
 نركبرك لاو مهفلاو ظفحلاو طبضلا(ىذلا] م تارف ارنكل قم كدشابارر ع«

 نسونر هوك هكنوحإل ىونم ؛بهسترماظو تار وك ذم لا ماقأو عفر علا نال لثمأل
 لةملاررهوج نوكيال ل (ىنعلا) دوب نوح شبانات سيرك ةمنوج « دويتوح شان

 عوجر وبا. 14نوكي فكيف رك ذمناسنالا ىف نوكيالا لكاادك ةلغسث4نوكي فل
 ناءاهكسنوج) ىفاثل اعارصملا ةقسن ىفو مهنا انيلعن امن مهياااذيلانا ىلامعت هللا لاق
 ىو ىماسملا نم بانت 14 نكي فيكتا-ارفاكلل نكيولاذاىنعب (دوعنوح شداياثسبنا

 -.كريسضاح ناك دئيبنك ٠ تسو نا هعىنز مه ىنتن

 ٍِ .نماضيأرأثلا ىف وهو رفاكلا نمعناولا
 ادنانآ 9 ىرتشم رفاك ىنعملا فو نجح انوحرعاظلا ىفاتركلا
 لاو( ىندملا) جدو عنك نو نشو دلغعز



 ىو. قحأ نكيل ءاءتناكولوةن . زاناكوه ىذفا'ىضملا لفعل نم نكتلو *الت الا هسرأ

 ملا بهذال (يدلا] «مدنر هرثذك الام دزرنجومدعد ثثءادننآمت ردش كول

 ةيوتلا كاننالبارتلا ىو اب المدالاو ةوتلا ثان اضغاس د« ةءادنلا كلن ثرا اسءالثبالاو

 ثوهذالف هرطان ىلع ترامخو 4ثعةو رب لفعل كنا لالا عرفوا تتومدالاو
 رات مغ تا ظرا ”راعدننآ 9 ىو مدنلاوا .:11 تره زولالاو ة: للا ب اهذبف

 الحتلع وغلا لن .نءمدللاوةيودلا كلت نأل( ىنعلا) جب را راسل هربا ماكس .٠

 لدزادورمه ٠ شوخ ثشك مغتلطنآثفر :نوحإل ىونثم راهتااءومح الا مالكذ
 بهذي المان ومالا لاذراسمغ

 ا ساو هاما ىلالنا
 نمت اوت ونثاو بولطم حالا لاب

 .هثو تسينواو دنامر 0
 مضولات اناني اذل* دوب مه 0

 ولوالةءوهسيلو لفعلا هي فاعلا شوو 20 :ىلع لة مز

 فو سوح اخ يقولو
 أروظء«املوالاوءامنالا ذهوهرهظمو مهو رهأ

 .م-هةلاضت نمو لمعلا ثاماكلاو امرك ذهاب نوءرذو ىبوم صصخو مهولارهظم
 دالك تاكا .٠ 0 الدلع

 لقسلاب انهدارلا ناكف فعلا سانلا نود
 دقت بات مهروو تسادك ارثومتهكذ [شناوخ مهوإط ىوشم شاع لهالداعلا لع
 ةءرةومثاابلاطن مهول بحاس عدار(ىنماا) يب تساهل مصر
 2 سبأ مهول نالهفويزو بهذهلا دة:لغز

 نك دع ىوسارو ذره و لدو مهودد دركنا دي لحم ف كر كرد
 الك ةلاع لفنان هلا !.بهزيب ل مزاللاةثلدعالب مهولاو وعلا ليال( ىنعلا) م :لمتدوزأ

 امهم



 هنن

 « اينالاءو تارت لحم نبا ىرشم مهزلا لهأ نمل معلا جاريا كل حملا يانج هم«
 امل« ادنالالاسز كرا قارمن ىذا كلا ذه (ين «لا) هي اس ديوك ازت
 هل'هفاوهلاوذأ تقي نملك لاعت بلال لوي للا كوأ لاعت ىأ اس 3

 ةباثم رهذ نآرقلا لمت اطال نمو صلامن ب 1
 شح (ينلا] يوب يشي زارنا هد ازرار شي وخىتبسا 0 شغلا
 سنا !ل_دأرءديكللاىنعي ىطوبهو ىدرع هلال_هأ ت اثلنأ ىتمد_عنم كلسفنىرل

 الها مل مكنا اعل ف مكس, رش تي ارولريوزت الهأ اي مول زوغب و لقعلاب
 ل هاير الارءابنالا بيرم املا ةبئرملات[هاندآلالهاالو ىتيمهىلءال

 «يسواشثرددثارز وج مه ه ينوددزاسث ار ان“
 بءهذلاكنركب ربا لاملا كل ل*

 نه رف نيحاي .ركن ان دبسل قواك لب رعاف نمل

 نمل 0 ٠
 نمةلمهملا*امحلا حن 9

 (يلا) 18 وأ 2 1 رووا
 نمت لق نوهرذهل لاف نوءّزفتوعد حال ءانقلا قي رطل« ىدوءاثديس بهذ

 .ىلات(ىنعما) كل المزامتامامب 4117م ااوذ لو رت«
 لالالا نمر اما نعيو :عاأ ًاولال ا ىذلوهروهيذملا ل
 ب ىموملاق رف ىلل هللاىلا تو عرفا دولا ىفءان هلا بناط يد

 8م بع ناو مولع فوخالاانالاو يملاعلا بردو رفا

 لاق (ىنعلا) مرايا رتونت وتمت وهىاهرن 2 اهرشاخإ

 ارهااوىاولاوهر ىفراولا الزنا دانعلا قب ربط ىلء هلا لوسر ىتو منا وئفيادسع نرعرأ
 : هع ىف تثك نيدو يدل هلال وسار لت ,

 و نيرتكملسا ما مانو ش ناد لامني ره رمت تنك

 ديف هر .!لصأو ضرألا يرث ن* مه ىتبنارلءاوأ بارتلا ملا نم يه
 نأ (ملل)« داو زي شدد تكة داز ٠ راكدرك ءداز

 نم مدآو ا دف وراوجب طرود بعرهظ

 قو



 يسيعل دنا يوذيءاباتوامورءاملاونيطال امير ىط ءارن
 يجو رنم +يةت راح بس نيهبرأ ىدس مد هس ترمخو با

 (ينسعلا) جالانمج ألا ط مهيتءجرم و لاط مه مك اخمسج نياعجر مو ىونثم
 يلع بارثلا كج ماشي اريك ةماي أ الان مهسايو بارتال اذبأ عج ره ارتلا اذه ىعسد
 ىونكم ىرخأأةرات كر خغاج مو مكديعن فو مك افلخ |.نمهطلا لاق هلسالع حريئشلكىوخ
 لساواا 052 ناشد سارن وو ازا تسد «٠ تاشكرس لجل ءارامل ءاإإ
 اددمءك ل ىوشم ام. الع ةئاما ولو بالا اع نم دوجوم نيريك لج

 بارثلا نماددم لع كلذدب رش مدجنأب ( ىنعملا) م تندركد
 |رهاظلاو تا ءويللاوثإو رشااوتالوك أ! ةطساوبثابحلار ةردلا

 مكدي ديانات ضرالا نممكشبأ اولا تهل لأثر 3

 بوادر ثمذاجدور نوح ىونثم اجارخا مكجرعوارذ
 / اذيف اب ارث عج رب مما مسملا نب حور بهذا ( (ىدعلا) هالاتمسو

 دل وثءاب نانو درك ١ ثا مهوام مهروت مه ىملووهملا ىاألاثءمسلا
 ب دانعلار ريكبلا وأن مثال انءاوشله ا كلاب او نوف اضيارثنأ اضيأ نوعرفاب
 .ردب اهل لارثك | يرثل هك فم.ةليط رت اذار ءلتسايرالو ل هاج قببالو
 ناكر ريغ !باز نمي ذوءأ ىنا مهلا هلو هيد شرا ملو دبع هلال سوالاو ريشا

 ساننلا عيج ىلهرشملا لاق ثان يشم ارك ذ نورك أرقلاز مك فن مريغي رمعألا
 لوأرب لا درواذ لررخا السا راارلرملاو تيلط تمهاذ

 ال (يعلا) مت
 0 4 !ردسفلا



 نا هي نمىذللا هن اغتسات)
 0 صال 9 0 (ىبوس هزكون) ليام لجأ نات مم هدا

 | (ناطب .للعنم) ه:ةىأ (اذهلان)لا لءرلاى هثفدو هنت دصق نكيرلو ةىأ (
 | ىرا دغر ىو 9 ىوتشم لال_خل انيد(نيبم )هلآ شم زد نبال( رت دع هنا) شت عيسمملا

 /ادغو لئاقثنأ ىموءايلاقو (ىنعلا) هي سايق نك دوت فاصوأ نيب مه هب صاششان ىف
0 

 اتغالاف ىبوماي ثنأو (ىنللا) 6
 تاب اناس وعباد :ةوغع فوزا انركسش له فن كنال ة؟رل

 لاوقأرتارمهو ىبوماتدب .سعمس الق (ىنعلا) الب سئركيدى 5200 نيل
 انوعرفت ان أك نا ايجاد ايلا لبس لم لة نرارغ

 مر ىلاعت لاقاكي رش ذمتي ناوأ كرش عمد البرك :

 (ىنملا ) (قكل اهزج دنكىوعدشنكرمل .يلاعسكركدار شةلخ نط ىممكامو
 0 *اشن نمثل اوت كلل! كلام مولا ل خوف. ىفه كلام دحأ ءريغىلاعت «ةللن سبلو

 0 - «التا لئاعلا صو كا اهاارمف هنكرش |

 ب ب بلان بحان م
 لطوادتكىوعدركا ريغ ٠ تسوا نمش 8 7 بم

 53 ىنئاقتو اهروسو امش ةنىلاعتهئلاود شوقنلا عسب جو (ىندهملا) « تدوحب أ
 دحارو هئلاو رثمتلا ىذاول

 0 النو ءرفابتنآو (ينملا)

 .ىغاط تآورادغد[ءك-اب 9 ىم اهكارداو فور مه ىلع ىمعأ اب ردت

 ألا :نوعرفا.تنآلب (ىنعلا) نرد ئرمدوت
 افتشك سغاكاربف ٠ رجدارفاو# نءشكبرك وظ ىو ةكرشلاوةينينثالا دم

 بعالا بيس ةتقأ راو سقت ةنرجالهتتأملال اطأط/اووهسلاب تانقناو (ىنعلا) « ىماب

 لإ( (ىنعلا) دادي فاد مندو شتا هك 7م داقدك انوارهت ثم مدزن 9 ىوشم رهللاو



 مرج فر ذط نارازهدص هناك از ل مون حدك لكك نم
 3 ارسسا نجى ميل رااادالو .أواناك

 . بردة: ثق ىولشم
 ئروك »5ع ثمحازأور لا الثلانأوهر كل بولطم ا ل5 ديما ىلع مالا هلع بوةعي
 توءرذاب الامعلو (ىعملا) مدير تل ةزدخ دشن ركن رس و دزكر ريؤحامدوخوت
 ل :خ+طام لك اسوكسش مراهق ىلاهنهللاؤراتخا
 نياع وكل هلهتخ : نم نوعرفا كش عش ,لمارا*
 زيكنا قحو ق اذه نوكيأ ءتلق اعرظتلا طف عم اياضقل هاله عدل شالا مالسلا هي .هق دعا
 تأب(ىدلا) «ىتكىرانلدبنّثو دزر روي قزاو رح شبا مك ظىوتنم حلاو
 ىاةيلع”ىفا ا مويل |لهدقو رعفتو ارب اخ سانام أر شع ا روض قو مادق ىل لفت
 ىوتسين ا لملاو زمالاةاعا هر ماك مانهاتن هاج نم ساي اذ هو ةلط ىو رو

 نكسر امان د ةبسنلاب تاكو لو قانا مالكملا ناوي لعن لو قلاب ماكسنلا نم بذن
 ل ,ريخر د نم سأب ىزأ ديرك ا« رتبم مساق ئراوخ تنك ؤ ىو ارد نرخ حف
 منان « أ ةمايقلاةراقح نوءرذاالئاقىدوءانديسعياجأت(ىنعاا)
 |رمثلاو ريدا ىف ىنءارثإ نانةباعرلا ىهو لبللاب سرا ةبس اغلا ايلاب سايل !ناف نيم ساي
 ةشأامفىرت ةراسفحلا تف .:اارومالا عج فرت اذا ىن»ب

 !.ث +. ىه او ثروت ارىرامر هز هدب
 يكلف ثر غرس خخ ىف ءر دقت الندبلاةاع امو م

 م دسعو ثر غربا :ءاينلا فكل
 نوءرفاب (ىدلا)
 | مسىل-«ردقتةرخآلا ىف تنأ
 نم بهذ ىح كلاح ىلعقل ىرنو كا ىتباعر

 رعماينالاف تن

 ارىراغالل ٠ مك ى ناري ورك ارمانو

 كلراكره اظلاىؤتاعح
 اسلاك ئاخو كنس

 اأن انا ل دوجو ىف وشلا ل .هجاىنعملا ثرح نم نكللابارد اور تر عراب (ىعما) يمك
 أوال_ثالاو ةيولالافاسوالابهلدبأ ىلاعت هادا ىذؤت

 ةينابلا



 1 ل ل ب ل لس سس اقل
 ردتراع كن نا 8 فيطللااهدرو ياس ىلا كل هر

 .*ىلعو تم دءرددو وو ىدأ يمانر دد | رمو ىب كسه ثررد
 ةيدجو اونرمت نأ لبقاوتو ىو ىلع بار لا و ةرامهأ انا نام ىف اذه ع اوزالاودادضألا

 دارملاعد 0 ناسا .اكنالا ترد آلا لاوخأ 00

 :ىوأبا ٠ تفاكش
 0 رام الئاةءياعحاصف هدو سم هموقمدمل لهن قطب لو لب !ءارةءارزلا
 ىألضرالا ذه (يسعال) م« ىكىناثب يو قكشحم « ىتك ىتاري وهحزا

 (ىعاا) ) عنا دنابفار .تزاتراعوت ه كايعز رو رمهباىاتن 2ك اذكم

 0 ..هىف "ىلع ضرتنالو ىنيعتالو ”ىله مدختالل ب ضرالا

 دوك »8 ىوتثم مالكلا اذهرثءىلفتالواء نب ز

 00 (ا) 5 .دركستات « نياراز مدن كو رازا

 ,ربارتا نع 00

 0 اذارملاو قرولار جيررلا نوكي ىيمو (ىءلا) « رب زو
 هبلقضرأ لد_لاذاكلا نسر خرهظيالا عيو لورا

 ىفاكشما 9كم نا آلا ملال فراع ل1 نمش هكر اظبالا

 كتحرتقزمتلل كنامادام (ىنس

 برا 8 لاذع

 يندد عنو ر ظفلناىل_ه 1ذيطا نو صصص واح حنو ارا
 ىونشم رخكلاثءوعيقل ابهرلل ا حرشلارلقشلاةيسراذلا محلا تب رغم اظذاو ةحارملا
 تامادامو (ىى 01 هك شزوس دررك » اودزاتءاهطاخ دزو انا

 جالسا ءاودلا نم .لومد_هتلو قرت كاطالخا

 ئز مدت كديزس' * نتن قو ذح دركءرأ رابط ىوتشم رخل امر“ كلعةيو
 ةمالعلا طارطلا دحأ برسضي لدو ةعطتة«طتب ثلا لعج طايذلا (يسصلا) يار 00

 (يدلا) يارهدي ره تكمج ىدي ردرب « ارمدي زكي سلا نبا ارك 9 يوم هلالثا
 دحأ برضو الف قزمملا ساطالا لسا .تأزثائأاآو بالا سل طالا اذه تة رس ةيد”ىألا
 اره اثمو !ه- ال ال الد 3 7 ةالاعي طق ىلع هدولبالو ملا للا
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 انكنشأ

 م يي دنتكت ارب ,ارهتوك لؤاهك ىف ه دنثك تادانآك“ هنهكيفاشير هلل ىونشم
 ُع وأب قيءلاءانل االوأ نود رذع اروم هم هلعج نوديري قي ةءءاشب لك

 داد_لاو راهملا دل نك 0 1 ) «بارخا م راممنا شيا
 اذكرو انو هتطسي م 0 0 ىاتارادعلا نورذالزأ م_هاضبأ

 يامن 8 ىرذ اومطباوهذتنيل نيذ ل 'طعبمم اهغ 5 الوأ با هاا
 نم حيبلبااو لبلولا لاذو ( (ىسعلا) نئاكرو مه دن

 اهلءايلالا نقم نكيلولو ندب! ارا هماولعس فانلا كلاذ نمو !منوهمع## واهنر
 ردا مدنكىركسانإو ىوش» عنا مدديا نوحسحبأ مترو مريب

 هئءانا نوكي ثم 0 نا مادام (ىنسعلا) امنا تاز هتسارك

 اذراو تةسشز هك « كنوناننبادرك اشاة:
 0 ةروملا ل لسو ىذلاهللاو
 لكل ىقبنباذكهو ىنلالر .,قلا تاك ثري, الوب صل خأ ناي صعا ىف ىعاسلا ثا عاب
 1 قل هذ وول اوزي لنا ىئاربنأ كلاس
 يار الا لوق ىرش ىلع -حوماقتلا ناس .ىلاعت فانالايروس ءا سلا
 فنيل كل دع ىل ىل.ءمامالا اندم
 .قاذه «ارشوءرخمال-ا 1| يلع ىو .تتنكباوحإل كترذعو
 ادب ت مش نيحزلا « ىغراو ىموم د "كري ذورك 3 ىمنو !مالسأا

 زقرةرادسر ةكيشا ذك نمتووخل ىمو اند, -ةعصن تابقول نود
 ًاهدزاوت: درك ار كةركم اوه دن درك اردوخ عكس دالك ع

 ة.راغلافاكذا اركي ار كرك اريك - -ةناكو ْ

 هللا تح ضقت ناو تركو هتلايدس جوتي

 نوعرفاد مرجال «_ةن يوه عبتاذا كا لا لااا ذهر همة ثراه تي
 بمدنم مروأ حال هابان و ماءدررآ اهدزااراهدرا وو ىوتشم

 ْ ال



 لم فنةسبح عمشي ووماغي ةرولالا ةردسملار والم ىه ىلا ىتبحر 41 11| ىواعدلاو ربكملا
 بالا نعربدعواهرش ن مسالا رغب ,ةاوغااو رذكذلاو لولاة ىهىتلا

 ل

 0 يوداجا سات ضع تنك وتم

 || تن !ىسوماب هداتع نم ىمرما:ديسل لاق مالسلا هيلع ومان ديس مهن نوعرذ ةرقسأ

 ا ارلدثلي قلن 9 ىم تاالاذو ةرنينشالارابالاهذهى اخ هرالإ اركب ةنارصئارثلا

 بافلا رو دعما ىامللا(ىنعلا] هي نوكأ كشسرد تكد .رىوداج « هو ركود كدركوأ

 ةرهابلا ةزقملا نا لهاا م .ءزل باور عا قرئ رصسلا نال
 ىموماند يس مهلم اللا نا سأق هزمت 2 :. اوياك سان :لافاورع“

 ىبو هرصسلا فئن اس اذه ميدو خا! ىرداب مال-لا ءيلع ىمومتدرك ىو هت

 مانا ديد سك ىوداجج « اد ماغي نفسه تفك ظ ىوشم هنن نعمالسلا ب

 هتاملكت رار ابعت أب قرغت سا[ ةنرعر اب تعا ذا ىسومانديسلات(ىنعلا) يا

 أ لاي بخير هلو نح يللا ءابعنأوقا|مالك 9(, مساعمرصتلا 0 لهو
 يام تسرفكو 8 ىواثم نام.ةا[دادضلاو نا دخل ابااوزخلاو رغكو نملاب

 نعل فش ملاذارغك ار ةلذغا ودل اره (ىخا] هي كرسوناجت نب .دٌةلهش ءوىرداجأ

 نيدلا ةلعشو رؤى 0 2 تورلاو هرعت كرب الردكملا

 سلا( م عيسددركى الشر رم دزك «

 يرمخ أ ى دبع انديسوهو عيسملا سفن ننال ةرصسلا

 .مالسلا ا باع ىسب# ناك ين هيغل اب

 سةرثكل ضرالا “ام لسعة يعم لعق ثزو ىلعمنا

 :نعطاذ' همدتو هءلفىلع ناكنءلاحاذكهو ب: .لالاراوالاامودع

 ءولك ميس نبا ىسيعنوكي ايا بجي ىذملا اندست اضن مها

 لك ادابع هللنا ماللام_.اهةوقل طويفلا نديفدا طباغلا نوكيا مزليالو

 نايودا نمط ىو ءهللا نم مهدعةمو مب رتبءادهشناو در ل امه ركلو ءادهش

 ةرصتلا يشأ يشأ بئحان (ىنعملا) م« بتكدريك ىرزب



 :طساوبإ ,روظأ ةزئملا بتكسلاءاررنالارثأ ءاننالارزؤبوحو رنملةبنكملانا لاسخلاو
 اذكراعساثادعبر وانخاورارونر و اهابام_ل|:ملعت ىلع سائلا فةوتب و

 اهر وْ وهن كلل ةيوبتلا ثيداح ا اوال زخملا بتكتلا,ترؤثةولو هحو رانإلام لك لاح
 ىذ ةناكسمي ىو اماوروستتيل هللادابعا
 راف اربع شل 5و 1 توعزفاير( ىعملا)# ىبب

 الئ ظنوا 08 يأ ل دشن الاذ جالك

 نءلك كا :ءلا| جدوي دب اكرشنام ركرب « دووددو ما دلاعفأ ارا كرعإ ىو

 مهلاعتأ سيق و ماركلا ني لل بوكي ركسااو يطا عابلاو شوحؤلا لاعفأ هل ناك
 6 ىوغ ىيبدوخ فصو ربار لكم ىوب وجر ع ىلاعو زحوت ت وحال ىع ةئيدلا هلاءذأ ىلع
 عرا ,وب نا ىلع الك ْئث لكن منوكن فيك ملاعلا ءز>تلناال بوعر ءرذان(ىنعلا)

 ثلفسو ىلع اشيأ ىرتذ توك ىنغمب ة ةس رءلابىه ىلا ىرش هع ىدوبن مفذخم بالاسم

 ررك » ىوتثم الملز ىلع ىلكل ا اضيأ ىرتق ىرغابر الك وكن ف, 2 لوةتوأة ءارغ
 اضيأروديورودتثلن اال '(ىملا) «تر درك ار ءءاخ« ترسسددرا وقر 0

 الرظنو كح نم طلغا اوت يبلا ال: لانطإو رود تعج !'ىرب لرظن دب الكل ١- أر

 (ىءلا) 6 ناردىنب ىمعار ملحاسو تاو ردد إو
 ىراملات نأ لا ارارثا ام ل- ادور 205قرآب ىرت يف ١١قرعلاىلءتي رج تاو

 ىتاونرك ف ىم رحت اثمراللخسو الفاو و ل- اوبرا فاو
 ق.ذلاتةااةمهطعىف تثكناو (ىعلا) يممهارا اراد .هزالد

 كنالذل_حنم طاذلاو ة«ارهنلاض هرألااو اةيضأ. ..جىرتبلةلاو ردملا

 : ٠ مالاسوب#
 :كتار(ىدملا)

 * ؟راط ايندل' نالدرولا

 عهمديظوا# قارعو ماشاتهتفررسك اسكاإل قرم ىرتمالاايناقا نم .«عتالو العب
 قل .هلاوم الا ىلاةحاب-!!قيرأ لي تع سانا ,هرمثك (ىحللا) « قافنورةكز ج

 لهأ توه ىذلارع مغىريال و اة تلاررغت ل١ لهأ سهنالزاةنلاورذكل لا ءر م الاملاو

 ةحايسنا لهرراصرالا فوأ اياورعت :ءان ىل٠تهلر دل نعذالع ال هل! لهأ ن مناكو لو د هتمو

 دئاوقلا نعراع»ا دعاموهنلاقرب-سو هترمسو هللا ىلاريس صاوملا
 نمريتكاب و (ىدملا] مي ىرشو ع. ركمزج هديطرا م .ىرهو د تعانهتقر
 0 ىلا ىلا فاننا لحال



 نسريتك كلاساي ر(ى عم ا) هب بكوركمزح عيهءديدترا « نحر نات كر ةر سك اس

 قتخااذاىا ركن دوهويمكلاوركلارض مهي ادبأ وو بولو ارتلا دالي ى لابسه ةسأتلا

 هوما لاقنيكوهورا مهلدب ةطسن قر قاقتلا هلا هداراو

 : « وبول نزح كردمدرا دي نوجإل ىوثم وسئلانع
 ىأ ملاقالا ةلج با طالع راوذوللا اريغاسحو اكردمللعال

 ردواك ظقءالثم 0 5
 هدادغب أت وغلا ىلع ةرمن(ىعملا) ') «نارس نا نارسني زوادرذكم لا
 ىلع تارك نآ نارك نيزةط-: قوبناحلا الاذىلابناجلا اذه موه ةريقبلا كلت

 هداشودنو شيم هههزا وتم رازك ىن«ةتارك نأ
 ( انئاذللاو عالما اشالاوشب 11ةلج نمو (ىنءللا)

 + (ىنملا) يش رخأب كراك ناريس ال « شيشحانةر ريد اتقا دونك 3و ىرششم

 كون ادركي شبشحوأ ني رطلاىلع

 ش.كحلاوأ انمتلا ىلا ءمحبري ريس شب رف

 <اغألا الارظ- - الايندلارادو عاساذا#

 كدتانو لم الشخو ىم شيشملاوىتلاءامع
 :الودازي الدَم-اولار امه ىل_«سدايا يلا ملل المو مأ (ىخلا)
 00 جان ك3 قارافاورغإ :لك ةرم_!اراسج ىنني بابسالا

 و9 ىونشم ناعلاوباب_.الا ىلع طب رومحو ردادزتال سيأيلا مميلاك

 قرخءاضأ 'لجالاردملا اا( ل 000 اردص اهلا ضرا تاه .٠ لل بابسا

 ةفاضال

 2 يبس لاول
 ا

 اة صا.1نا صاخوهو تاريخا ب !-م .-مو صانخلاوب اوهودصتةم مهم اعلا

 :رمغ نءاهسين د مهسةن واط نيذلالاوعلا م- لف (ممشن[ ىلاط) ةكئاللا

 اوضيقنيد ةكلالملا تلاقىأ (منكم فاولاة) ةديجلا قالخالب اهيلشرةىمذلا اهتالخأ

 دارىأ فو ىرطفلا مكتادعتانولطبتو مكراسعأ نوعي ىأف مهحاورأ

 ىلع ىفالانو رثؤت سل نوحرسةاينالا ضاير نءةضو رىأ فر نوهمتىوولا ةيدوأ نم



 اذهل

 مهلاومأبهللا لبيس ف نودسه اب مكسصن اوخاوفالاو رووطلا بار.1/نودفتوىفابلا
 نيؤوض:لماثك اولاق) تادعمالاو زاوخالا نوةرافي وتاطوالا نءنو رج اهي ومجشنأر
 هو ةرامالا سذنلا هالبيت! ن عنب د_ءاقىأ (ضرالاف
 (ايناورج هت ةعساو) باغلا ضرأىأ (هقلاضرأ نكذت أ اولا: ةريشلا ضرأ سدح يف
 دارملا ناكولو ىبهتنا ةينامررلا لاع ةصخ ارك نق ةيريشللا ضرا قيضم نءاوحرختذ
 قرعتراس اذ واو يدفنالا ىف بالا ضرأ ام دارل منكسر ةكمضرالا نمقافآلا و

 اوني وف هه ناجم” توج دوش ل دو. نامزر هل ىواثم ىلاعت هللا ضرأ للاعلاو با
 ةهساولا هللا ضرأ ىف ىعىتلا بئارغلاو بئاسغلاكلنو (ىنعملا) هناب

 لادا دعو مايو« دع وع
 ةرطندحأ بوبا ولسا نم لافتنالانالا مم ”لمتالورلا اذهلوادّدمتماديدج
 هللا ضرأ اع ىفءدحأ عا اواو ناش فو موي لك ىلا« هللا لاق اءاوشو هللا ٠ اك اذ هو

 سحره كت [ناسر دل علال نمل بهو
 دا ساره هن اند تسربت ىف ركيذ سح ت[تاكر ديلا رك تايم ىذا 1ةركددم

 تور ةفبط و كنازأبا فخ وتركب درو/يشطد اسس تكراك ئم ارو
 اجيياوا ئركستمزااماار دوب ركتملا> ما 4 يوك كين تالردم د1 تكن يل

 دميه اوت ى مخ ىرب خب زج 0 تاما
 د ايلا درت 060

 ىرخألاةهئصلابحامزغ ذا. ىذلاراكلا الاذ وم

 الو ءراكوه سل ىذهلاراكلا لاذ نم هنري_خ مدع ذات_سالا الاذو

 اهكرديولاذاهنا لسب سهلا كلاذإنوكستال ثاكردملا كلن نا ىلع ال_ءلدنوكيال هم.
 نم.لعبالىذلل اركسعتملاملا مك ذ ا:_] لكو س> لكناكو لورا اهرب ليما
 ةرذلل نكم «افربذلا م دعرب غراكنالا نءبلطبالرحلا اذهىف نكماو عا :مل اوءايشالا

 ىروصراكشاورخآلارأ كد إو لك عفارج مهوب ولاة ال وشل عاقسالارسابلا

 مهلعمدعف نوركشم#ل |مهو مهفرعف هيلع اول دق فسوبةوخاءاجو ىلاعت هللا لاق قيمت ريغ

 |رمخ مها نكي ل:تملادعبلو لالا وف هول عيب ةيرسسو و م .هراكناو فا

 هتاوخ أ راكنم ماء لصالا ىف رمح لك اذكس .وركشأ ة«لاذه موب رشلا
 |رخآلا سحلاراكز ف ىلع سح ]كرد تعفتراولو مزاوملاو طئاسولا بن: ىرو « .هراكتاو

 تاهجديد ةربثجل ىم رخآلا سما ةيِرم سدح لكى طعأل عما ةبترا دحأ لموولو

 لاردا



 ةدالةلاوةثاملاو ةرئادلا ىح (هريتج) جب تسن الايات سح ناك ايهدرب « تسأ كلاردا
 ةروصا!لهااب (ىنملا) رظنلاب يطرد. ؟: لالالا مكي[ يد) رادقلل جانهو
 ااردا ناكتنا كاك امانا اذ اهرل غنوا "را موو اتهم كرظاوايندلا كاني ور

 فارع و وأسرع مالا فاظلا"لوالا د هاشيإك دهان وماظه ده ةوةيماالا
 الاوهام ممتدهأ ثم نع منال م-منأو ذب .انحىأ هدريفاظتلا كتر مهار

 ءايلرالا ل مركنالاوةردلا م دسعوا ةفذغلاو لما س ح فاقةفيا

 حورلاإ بلاطه نمي (ىلا)
 نمل ساوح ل_غاو مهتدهاشم نادحول كلرظأ سا

 لهأ ناناذ هل ئمساوملا بابسسالم

 .ث مما برعلار فالح

 در ظن ذل نكمل رك ذلاءانمب كلدوحبو بايثرهط
 0 اهدار ونرب شب وخال اء ناجح 5

 كيوثالب ىأ كيل نون رضي تالا حاورأو ةرمغري وأن ثيعنم بالا
 لالا ءحولاو مفرلا يتسم آه شن ملقا

 نك ةب ونعمل ساسخنإلاو: بلا !1تاولالا

 .اروسوارؤل 0 م 0 0
 نالورسسبلاو نيعلاالا ا هكرديالتاريصبملاو تارمصبملا نمروصل ا نال

 :روفاز امنا ه شايع ىركى شوك ىدن محول ىونم الثما 00
 بوب اًخر فازلئ ذا ىرثىتح كمامأ كنذاب تونر ذا (ىنملا) يشب

 :ز ناب راثرود و موركت تروصن نء ديوك 0 2ك يا
 داو ةروملا ىلا ليءأ الأ !هلاحناسا,ث قولا لاذ نذالا لوم (ىن

 لاو نسه-او ناولالاو :اظلاو رو:لاو فرصو هع عافسلا نال مم
 شيب تين قوصو فرحزج نم نه« شو وخنفردلا ليل نم مل اءوإ» ىوشم رمصبلاب



 .هردقأ )ىف! ضرخولو (ىنعلا)
 ب ارابؤخ اون ايزبدل ىو ام امتءاوامهكارداو تودلاو فرحلا
 بوبا اذولرظناوئحو عما فلأا ف الل تا او (ىنعلا) ب اربولطىاروخرد ىنيب

 هتفيظو لب رسظنلا تميلو سيلو فنالاب ا هو نسا
 (ىندللا) م مريت لعوت سقي نموذ عب وي فالكو لش دوك 3 كم مامشتسالا
 0 تغار, بهذا درو#موأملا اكول هلاحن اا, فءالا كا لوي و
 قوش رباظا نع ىهمرد م معنا ىلع هريغ سبط تسأ الىرمتو ىلءوهو ىف ماسعشتسالا

 لومي (يعلا) زال بلا فياكترك.نيده «٠ قاسوستخر ردي
 فو هولا ف زف ة شذا: ام ىألا بربلا كلاذء+وو لاح ىرأ ىتمانأ هلاحن [كب فنالا
 قاخىلاهتهللانان و اظيالامىنم طكستالو مسا نآل ةءم1.ةفصلا مافأو

 رغد ةنزك ضحزاي إل ىواشم سك
 5 .رآذلا ىازلا نوكسو .!!فاكتلا غب
 تالا والا كل ثنسأنا نو عرفا (ىنعلا) باهذلا انعمدا ارأو فلا ىنهم هب ملاكا

 لاقو غال بلاالا لوسرلا ىلههامو ىف نعت هضا لانا وأ رعأ كابررو طلح
 لكل نالج وعالارغىربال جوهالا سلا كنه[ ماكل" اذ نمو نم

 «هكنادو ني .نديد ب ثا لوا م يعم عتب الة ةياظو
 اد اوئدلاب ور نمىأ انيشيدحاولاةب قوس ولما ك١ 1

 الوشلث لوحألا نيه نام د عاب بربك تنأوب اب ادحاو ءارتالو مث اك
 عوعأ لح نوعرخاب ناك ذاق سأحأ جوحم لاما دك ةلوزعمادحاو د>اولا هب

 كناىن وب ديحوت ىف تسكر شراان) الار .طشلا لدية ىفو عوعأ فن مالا ىالكى زن
 ىركم٠مهفوءرفاكر ناو ىو ىلءالا مكي رانأ لوةةديحوتلارطانتساالرماالر طا:
 3 :ًانوعرناب .( (ىعلا) ) «قرذوت فادى ,دوخزا !سمرم ه فدزد

 ريال مقرف لعأاليبسلا ا ذه نمبالكاب رلاو
 نوعرفاب (ىعللا] م رثوددو+ىب ا زكا صرت دو زاركد 00

 ةريثك هليحو ج وعأ هبعا ىازاب ثك تنأ ماي وررمأد
 ديال | نمناك ولواذ -هراكي رس تاذلاةدحولبننالو نيقاط تنأ دحاولا ىرئالىتح

 جاو لإ رمثدبأ من .نكل نوءرفل ىءر»

 ركملاعيهدعنو#
 ناماراٌرغ ب مرتو سفتلا ىلع



 قشعرذلا شعم ماند
 امهقوع ىرثاءجا .(راذانةهبقلا

 دار ظننا كاد را ررطامل 10 ا
 .اوءارعصنوكسلا اذه"ارو ىرتإ

 دم اهاهتعسقو ايسر
 3 قرم ليله مالسلاوا

 0 0 « ندر ث الاد مج ىف 0-8 .٠ نديزاىتهراكنوح
 هنا راسثيم وكي نانارد قي و نالت « نع الاو رذ الا نا لع دهب نديلا نم
 :.ضديلا دوب .ةلاوة نام -طاو .:افنلا نما
 :الار نذألا

 نملكوأ قاثسلا م كلاما راطعبشلاَوعأا «ءالكد- عيجفدا
 2 4 نيتشركي: برادو محر رد و نقي لوادوةىم حار مدج ىو, لاثق راشأ تيبلااذ مهم ىاومارونب رتب هن نزل ارفاوذتا ىوذل ل هللار وطير ظني

 للا ىلا بوس:ءنيدتج هما معرف الق |مسجلا لاذ نالنيءالؤأ
 وا مور و عةرتسو 1 ة«طنردوا رك بتازهدمل طا هنوك دعب هال
 م نطل
 1منانيعلا مص بدارأو معلا ٍ .:الى دارا 1

 ةماحالو القت سال هذيؤ را ىهت سيو ةيؤرلا
 ةقدحالب لاكشالا ىرتةفئالب لانه ناو 0 قارا 1 همز ةروس دحأ ىأ رامي ؤرلل لءتناكولا

 (ينعلا) 0 تدن اه هيشا ب ىويدو ىربت ل ىوتشم لاثاذاو
 ةمصئام نا ف - 1 ,نملا كاذو
 2 ذلانال



 نكمل ءاووأ نم

 هلسأفروالار(ىنعلا) هدو دوقالخدي شبل » دوم تيس دوغ

نعلا ةمصث نال بسن 4بهودودولا قالللا نكملو 4 ةبفال «فن ىعلا ةمصلأ
 

 اهيل فم علا نان !ىلا طالاو فثكلاب :سأنمالو فيطاروتلاو#ا

 .-اوبر وال قلعتو.
 (ينعلا) ملا ارتشا يه ىف ث سرانزنا

 ١ .!اذهع.ورمانءلارئاسئلارتث الب ادبأرات

ل ناالا ذو( ينل م ىركشبو دوج تسوا شا ءا هحركم و ئريتا
 نانالاياشم سي

 ىونثم موهلاراتنمليقن ع انقاحن نال او ىلا عت فوق يله ل ديار ات سأن ملا ناكنولو

 اريطلاو (ينعلا) مد امشيسنادخار بسام . داسييدنام كت سداي زاغرمإل

 نيا ثيسنإل ىوتثم هترد سيد ادضالا نيفلاو ةبسا: ب -انلارغل ىطعأ باهرلارداذلا

 ع رغلا هذه (ىلسعملا اما شداد هيو كوني ته .٠ اياسأ اهم هذ

 عمولة بف البارتلا ىرت رظنلا تندم نا ثاناف بال ربادفولا اذا

 انناءانآنءونيلئاغلا قد ءأرهو ىلا مت هللا اق نكل بارتلا عمنا.

 ةدملا قا لبق هريسناو

 ةقدحالب رسرمملا ع راع

 شاولخاب و ثسينم احرك اردور غشت 7 لو ىونثم قبق رقلاب4لامتيوايدلا نم نوكيا

 يرش هنو رياح م هدوجو ىف هللا اخ ىل بة د لا ىلا توح انوع

 ىحا» لام دئان كت سك اغزامدك كوم علا

 كب قدو بارت نم مالا

 شن كىادانامثسنإلل ىو: رانل انوه

 نكمل اولا هءاشنالمو .أسحأوءاوهلانمريطلا ةقطنىأ «اوهلا

 .منيسأ 2

 اررمسبنا «تسايهالاغئداز لوغم نكلالسسو والاستا مهلهتناىطع أولو فكيت قيوم الأ

 ئذثال ءابهوه ىذا بارتلا نءادلو مناك ايكيناسمالاا د

 نا(ىنءلا يدرب يب كدرخو نوح ف ته عدرغزا ىف

 اهل (هعلاو ةيةبك الب ةبسنل ا كلتو لمعلا نعد

 :موةردن ادرك نوح قرف ه دا

 .ىثاا ظذ>و رامكلابرغاىت حت رثالوة*

 فيكر(ىسعلا) ودكر زار تناد يمهنوحو ودا

وردكلا نمبارشلا له فب قدفلا
 عرةلاره



 مع

 هرم ىلاعت هللا
 «:م' مأ تارا

 فاكذلا

 هاته و ىلع لا نم ىطبتل يجن ئشىأ نذتيؤ لاف

 .. ىلا لابحاب ىو ىلءانيعموأ © درا فر طاو ربل
 منانغبا در وخو رفارتو راقء-حزا « نابومدجا

 « ارهاتح ل دو مث ىدومنرك ف ىرشم لاقاذ ماو
 يداك ىتلاةلاقأا عدو ىهرةنانسللا ,كيرلرلو (ىن»لا)
 :مدو رت فيك بلظود امانا
 فلاي ايف نيثلساو نينالا لوذتو مسوهيلع اى
 .اهريخو سوبا

 ىلعاته ,لدفديلاو فكل ىفةدأ .ةىاععت
 :ىقنيدلا

 .لاوهر وكنا نطاي ثركمللاو
 !1تارذ

 اًهلازلزتلزلزناوخر هر رم م اهلاو ريت شكرب
 كل ةعح انج بصعاو ةيلقملا لئالدلا .

 'ناعتل هل اًراز ضرالا تزازاذا أرئاوالاعريطتوايلاع
 ىوتئمائيدح هلا نءقدصا نموأر فاو ةونكرمل باننا

 و ردورفلاراثل كيلو (نلا) 6 تسي

 نابمالعا دهر ىبوماتدي_باط تءوقو هئءلب دا يكف ضرأ اي ءرهاباىدوماةديسس هل لقاملا علم زذسأ نررأ

 / .ءاول هدي عم الا يد نمناو ىلا سعت هلوةرب-
 زمانا ع-فىلاعت هوب انركلم ثادوحوا !تاوذ

 اارادلاناودامجالناو

 رزين ىدو ءثرك وي ىو ثمامال هوا درب ةيلخ ىلع ثنا 2 ا قر ل باذلا في رشتاءدوجو قرح مدعي فاك
 أرودلا لا ذررسءلينل نكيزولو (ىنعملا) «يديزك ىلع هزار ىلعبت هذا ٠ در رؤدآ

 الوامدم بلع نوكيالق ىطب سل اىأ
 م د شر اديدابل:هوكة رك 9 وشم ترعر هرذابوسنملا طبل فالخم هيلعرمعا ذاهكل هي
 ةافصتمب ثرلا راو لبطا نكي مولر نما م دشرابو!اردوا هارجرسي

 ىدوبتركارنيمزنبا » ىوثممع
 نيم ضرالا نكيملولو (ىس«ملا)

 ارل'لاوحأ اهلرمسأ
 زارهش ىددب ود
 سو هيلع هللا لست لورا

 هللالوسروهوةناز رغل تار
 هلا ىل_ههتنالوسراهءزتلا

 لالا لاا يف يمك ايدل مىرخألا ترا اهقدي ناني, وانلا!مفتتي رمت نضيع انا ىفامسرأ
 نيعامل نكيلولءابصملاو (ىعلا] مارست مادادىهاوك نوح » ارهديدكو

 هزي رالتسال 4

 ةفرعماواةعب رالارساتعلات

 توك-لءاناا تادوجوملا
 هاو ةيؤرو كاردااهل تاناينلاوثاداملا عينا لف ىوتنا ىمطا نطل ناسالا
 ىاالب ىوتثمث لانا اوىفاثلاد لمجلا ىف ماك تداقتاوتماطأ هللا اه سعأ اذاو أمراه

 غرقا لما | بحاصاب (ىنعلا) هب
 نوكتا انارب_طلا نم لركءفد
 ايفا ءوفوا اركسذو اديعضراللا

 ردو



 ميلاو نسم اى عبرت ةءايقلا موب و ضرالا هذه (ىنءلا) م دهدامهاوكءديدانزك

 (تام) رثشو ريخ نما عام رت (اهرابخأث دتنك بز ىوق لع ةدا مم ىطتو

 اودبعلك ىلء دشن ثيدحلا كاذب اهرم أى أ (ًاما ىسواثلب د) تايب

 اناضرالار هلت « اهرابخاو اولا د_تاك 88 ىراثم نيلالج ىنهتا اهرهطظ ىلع

ءقورارابخالاو لاوحالا ضرالا ث ده ناب( ىلا اهرارسأ
 ثنولا لاذ فواولم ت

 تسع » موشي ا م نداتسرفنباإط ىو ثملافق ةسلا ىلا عجر عاهرارسأ ان لقت

 ٍناناهراذ (ىنلا) هي رمبخ ل سم دشك ىنادرب

 اب ري ربل ا ىلامأ لاوهو ل _سرملا

 ريد أ له ىفد!ةءاالدروانأو ثلام:رثوو
 وراد بح نبك ىوتشمىل

 هو روساثلا اذه لةءناي (ىغلا) عاد د

 هزار وخردث ع اورادادك ةوتاارربكللا ناو رذكلان «ىفاحو ىلا نوهر
 «ضرم هيدارأو [ةربالىذلا

ح هقثالوموفاصعلا هذارآوجالءلارهو
 لاو روسبلا ل

 نوعرفاير(ىدلل) نب زك ندرك |اسم دهاوخادخ ك و نيزا رش

 نط _ساوبار قدا < ءارانةع ده دعنا بالكل:

 (ينعللا) «تسكلش مهاوخ ارهاق 3

 ٍنيدكمو-تاعئارإل بدألال بانانكل

 لج الث وعرذاب كام لاراو( ىعلا) 6 ددبسيلد وَ هنرك هوك .

 اردتسوك ىنادبات» وتدايفطودب رسروخ ربو ى :
 لدافو لرغك ىلءىوطتلا دسافلا كنابغطر ميبفلا ةيبا

 |نامرد ضا يمأ لهم

 نيارج زا
 ال اذه

 وت عكحرك ىفادب

 اهلجالت ا|بدسب ثنأو ,ىعلا) «تاركباوخخزاث

 ناري ةالا كمون
 «ءايؤراوأراذاةريسسلا ةتعارغل ضب رعت

 اهشسناوثا و لسامالت ثراه [ف دعا

 هروظ او طعن وروللا

 تحصي م مغنأاوذحطب واو فغتسي واويو لالا هاا مهارأامهفا نارا: لو مال |

 ءابطالا كإنر(ينملار هي ممملزادبشويب شر اديدو عاردمفمناو وب .طتاووإ رام

 كناسح !فم-هعمط نمنكلو ر وهظلا بال يل "انأرنوءفملاو

 5 تيه اشزاو تاودزارودتفك ف 3



 8 ((ةفأ

 كلضرع ن يح مهم داو لك نومهتلاوءابطالا كلو 1
 نزح مغو ةصغال ظفر و الروض أب نايكناطلس نمو كنود نع ديعب مسيلغ
 رده دير وش عسبط .٠ ماعطزاا فلات ىادس غزال 2
 2 ١ داف سمت اعتاولا« ذه نومجتملاو ءامطلالاتلانو

 ثىغو ل_هعىمنتفمالح ثا اذه: دةتدت تنكو تاماثم ىرباذك ركملا عييطلا لحل
 اهرمسب ارقكءابطالان ا نكاو لبا !!فو نم تا لئامانننا لاسماو لابااغراف دعمتو

 ىراوخ نوخود# «ةنوب تعصنكوا ديددك_ازج ىوشملل ال. مالك, عماوملكتو
 هللا باطتال لو أر نيمجتملاوءارطالاكلتتال (ىنسعلا) جةنوخ نيكسمو
 .ةنكسلاو عضاوتلابءارغذلا ب رشم 7 وخر كس مث ومد براشراو رخ
 انى باطغللاء_مفةزمهلاو ,ىقننادأ نيرطتلا ف

 نار أراذا نام لا ماك عمنيلماعلا "العلا لاحاذكهو لاسحلا ة#ةيقحح
 :> م-مءارعمسواونث هطبل ممنفرلاو الملا تنولا نو ءرذىلسعذ
 و ,نامزلا نهال ىلا تفتت .انملا هذ مواهظعانا 5

 ا 0 ني ناك الب »م تيطصمزا دامك

 انزلاو ر وغلا ىأ مكن تنءلا كبت نيش لا «تلاقو ب زع ىلامثهشنالاق
 زبري مدا دو لصملا ليبال لالالا (ىنملا) ناكر 0 ا
 هدأ غالاوأذشلاىأ تمار زال: | ىلع مهتحتم نكس ساثلاد_ةتو ملال لةتعالاو
 ىمدقلا «ثيد> ىف يلاعت لودر هظاوتوك ل ىلآعأ هللا الع اي ناذخلا مم. ىئاللانانزلاورومقلا
 ىلوأ ةءاسل دع ناس غ:يضرغل 4: ةبالو ةمكحل هر هةبادحأر «ئاذان ىشغىتحر ثقبس

 بطفردرادقبسوات حر « بريرخدءاك دمار 3

 دوحلاو لاو وذدلاو رب
 ىواتسيضُع ىلا همثجو

 !ناطل_اءىئاللا (ينلا)

 .تاوووات ل اما كنا كل
 قلب الو (ىنعملا) ) م« دير رعزادنكنيخترو

 ب ثنذع ئيلح نإ ىو لاح لكى هيهاؤت با 0

 نوكس, نأ ناطل لايق ما الو (ىدعلا) 1م نيتكواز سو :زدوشك © زينراو

 ىكاثم ةدحاناض الت دشلاو 11 نوكس:ل-طلا لاذ منال زلال ملح

 تنانوهرفاتو (ى-هلا) يارمليك ىدومديزائلبخ :

 ةسوسويت ألتما حالية دل اودقحلا تعاطساوداطيكلا تيد



 كن « تخم اراهركحسب
 اريدك هبحاسلهجوفو ديد كلا كن :نوءرفابو( ىلا

 الب بالري ريق كرت

 تشارتسو اشباه

 .2 ىا صم اهناعو رجم

 نا قاذه جدران اترذاك دورئازغىزا
 آلا لهأ ىل_ءاين دلا لهآ نس ىأ ماعلا لاذ

 ةلدههملا ارلاديد ثنو ةمغملا لاذ اعتب رذنا يلع مخارذو مهلا 10
 تال اوبيغلاملاعر غن ىلع موءوهش ىنعي بلا ندع
 ثاهمالا ماسرأوءابآلا

 بهذبالا ل ىزاذلا نأ بيغا !لاعنب : < ن« مهن غو رم
 7 ىلع نومرحسيو نيكل ع 0 05

 لك ةريقلاو أر .هكلاك ماعلا اذه ردأو نيدخولا
 لأم كلر وا ذاندو دملا مذ ابيرسم نيكل“

 انهزم 0 0 راو نيرتامو ةلاراص :هل:بنام ىف اهم ا
 اودارأو ةينامورلا ىوقلارأءايلوألاو ءايدنألا تيناسو رلاوة املا ىوقلارأ ماعلا
 بيج كابوسنازا اديان سك ان .٠ ةنبردر طربكو رذانإو ىم ردةلاوءاضلا ختم
 فلاب الاب بتال الاذلدس>أ قأيالوحبيغلا ب مولع اوك تح (ىعلا)
 رر سل لاءاد -أ أي الىتح بيب باب اه-طارك اسعلاىعب تاذلا

 : الع ابك ت ثإيمالاوا

 اداب ىفءرامكسلاعسجر مولتا وهلا اوبغزي ملاذا ىأ مد 9
 انو“ 0 )« شك تشن ونربطدر وان هج م شيوخ ملح زا كوج بوغنإ زا

 ىلع مولح بوس قالا ئسو بغذملا عي .ةاب ثنأ كل لءاولم ع ملال بد ةاالامةازغتاذنالا



 ( نادرمفرط نءادما بيغنادطيردىوىدرب لح لف ىم البا

 فلا. خالو عزائم السب اينالا لاعو كف: تيأر اد توعرذإتنأ ن نا ب
 2 ..طب ارم ىعمج ارلاةنوكسو للا لا تفي نا دب ردبنام تاصوةمعالا تر ذك

 1 دارا نك ااا لأب التح

 د تلصوت له اجا )

 ردي اعلا هيلو ااكانيرطاب هر عراشلا قدح اجو الدات#

 ماقيل لسكر (ىلا) «لاستلا ىلزيزا تسداشكُر « لالطاو ندم
 ٠ جو ىااراعدنبردىدشدد» ىوثم ىلا_تنالاو فاش ارجاللالطاوذ تف ىذا

 نكمل بقا 00 16 جورخ كت هرسدركو نئروك
 سارو رمآافا 2 رخآ كروءلحالو نيعلارومأتنأ
 4م هريس متمثلا وب ى ىو نيدحوملارأ كس

 نوف ىأ كك. :هرسك انوه نبد- 0 ترس ماع نمقأىذلا اذه (ىنءملا)
 :ءو ثلربكو لن ماو لكك ف يي راعو كل عسا ىلا ع هللا ابرك 03 اذهو

 نوءرذاتناالأ (ىنعللا) يدتع وخلا بشي ىعلك دج « دايت ذصاراهدأب ردالهون
 عرتغاىأ ناز لنحو لب ناوشيإء نام غاده! 1كاع راكع تأ+ .الا مامر طب زا
 هلي ىتحلاوزلا برس ىه ىلا عابتالاو لا ةرثكو ءاسمجاوةلودفلا نم 0
 ثياذواو ردن الطن ردقا !ءاجاذا هنا تئولا لاذرلعتا هردنو

 آو كلر ذح مع ىبولالاردقل! نا لعأ
 ىأنل ا .(ىنلا) جدالب

 اج وةلودوأ ىوةآ ىن»# رثزي
 عابسلا مومؤف نوح مولع لع دتانذأم اردشب مه

 ورمزعن يف نسا اهلل يب .اركءاهأ :ذشلاو ةوفلا ذ .ةدمواربجو

 ىععرتو رمزمتس ث نأ ىغابابو (قماا) يدوحوردداشيارشم دماينك و دوقن[ اي ىرن

 (ردعلابلد) مويلكرف ىأ روغااو) ىلا عندنا لاقدتعأ حاض موق مهودوغ الانرأدئءأ

 اذاىلبالاو) درفلا ناتفل اهرسكو واولا عذب (رتولاو)ج وزلا(عنكلاو) ةميلا ىذرشع ىأ



 مو

 ىأفوذحم مةلاباوجو رةء(رخ ىذا م معقل (كلذ ف رعإ ارب دموأ الم عسب
 فاطع مران لالا داغ ىح (مراداعستل دا ,رعن فيك )ذمماب (رثلأ) ةكمراشكاب ىذعنل
 مهمل جرلا لوط ناك لوطلا ىأ (دامعل اتا ذ)ثينأدلاو ةيلعلل فرصلا نمت لدب وأ تاس
 اومطتإ اوجنيلا درعرإ متوقو مهاد (دالبلا ىلاهلثس قاخضرلتلا) عارذةثامعب رآ
 ناك (دانوالا ىذنوعرذو)ىرقلا ىداوع (داولاب) انوسامو ذ_ةغاوةر غم عم (رضعلا)
 اررثك ًفدالبلا فإاو ريت (اوغط يذلا عي نم ىلحر و ىدياجل ادي وداتوأ ةعب رأ دب
 ددصر(داسرملا للبر نإ با دع عزب( وسال رم جاع ب .ريغو لثقلا(دا فلا اخ

 ىوقلارتلأ نيدلا مس زاصا ئداهثم نرغب الفدابءلالاسعأ
 ةن مراالاةدامعتاذىف ن / اعلاى ولا لعفامهللانا ةيسغتلا
 اطل ا فراق نمتاك أو تلخ داهاوهىذر لع تءاشامو.ةثيملا ةيئابتلاى وغلا نه
 اونءأيل باقلا لا, رض ءاوباج نيذملا دوو ابراج رخ فيك اهريفبلاوتىف مرالا كلذ لل
 تغطو اهاو ماهداتوأ مكاو اماكرآتدبشة بلاغا ةَوملا نو ءرذو برلا باذع نم
 ءاسم-ىلع روظب نادارأ هناي دافلا اب فاورثكي و ة.بااملا ىوتلا بج ىلم بااهادالب ىف

 ممتاثج برخوا هودقر أنا نارمثلا مول :دأو مغ رؤبغ ىف مهديكدرف ب
 دوحرلا مس مل ثايندلالاعفتأي 1 نانلارطشلاق لاةا-

 مركب رك خي زادصإو ىرتثم _ نمأتل ناو ديو
 اااه نمد عمت ماكتولوىماعأتو (قا] 02 وآه دونشأانو ىو

 39 ىم الكر ع لذ اغتن ىأ عهسلالىذلاب قت عمدأمم
 ىقوس ىف هترثأو هتعلم ىذا مالكا نما
 مالك الباب الع ثا تكرح نآلا دعب

 ههدرباتتمان شي سرب معك ف ىو ثمر هلاب
 هعضا لت ارج رجال هتبكر ىذملا جالا 7 0
 نمو ىتح ىن»؟ان نم بك مدرب ظذلنا ىلع لاو لا بغي و مفتي ىتل ال رج ىلع
 الاذوأ ”ىنلادضر هو مضنلا ىنعم ةمعمملا ىازلارسكو ١٠بلا متن ن ةقتاملادزب

 نو عسسو نه ىلء كابر اوشو كتبو حورجت ه١ م قري دبالا ىلا جالسعلا
 ضراوة ارا ىع م ىئانلا عارسساا ىف فانلاو ةحارإا يعم لوالارطشلا فشإ نا
 3 براشلاو سيلا ىنه؟تلاثلاو
 انا قلاعت تاودعإ لق ىوخ ىءلا) موادروخز»

 .ةنلا مث هقت الئ شلك ىط#ي بال اوحالاو رارسالا



 كو رثون دوف وئدركى زك ى طه ىو الئاةنايسعلاو غلا لهالابط اخ نوعر#
 اج اج وما تاعقىتم هنانصالو ىلا عن هللا ءاقاوجريال نم اي( ىلا جك رثأ يرد سشتبالى ديدي

 لاراب ارثأ هتاف ىذلارشلا بةءرثإلو ادافوارشش الرب ثب رآ ىتموةيسعمر
 (ينعلا)« تارثمى ديدن ىبزك كبت تامر ىد ىداترف كك ف ىوشمهتلعت امرثأ لل
 هتدمحو ىلا عت هنا تعسو اندح تاك رافو رعم تاعف ءأءامملا ىلءاس:تاسرأ ىئمو
 ىلا عتهللا لاقءاع ملا تليق ءاغملا نان ن حلا فو رعملا لاذ -ةءانحانو راو

 ارشةرذ لام ل هوب نمو هربارمخ ةرذلا مم لمعي نغ ىلاعت ل اةوبيطلا ملكا دا

 نار اان( ىنعلا) م وترا ىازج ىنبيىدره م رثرادس و ىذا بقا صرك ظ ىوتم هرب
 ثلامفأ ن ءةرعسم»ىلءتنكو رظنلا تئعمارشل او أو لروما ىف اظيو اينايمتنك
 | ىلع نكو فشلا رنات ىممامالا نا الل سيل ناو أر متو كارع ءازج ىرت سفن لك يف كلاوخأو
 تمايقدربنت باع ٠ نسر ىربكو ىئاببتا صرك ا يونشم ىةجلا ىف وش الي ةرب هج
 كلاع»أرثال اًرأر كلاود أ اينما ىفابتارمتنك نا ةذاعسلا بلاطاب و(ىنعملا) هندتا

 نوكء ال لزوم! عسيج ىف اهراس ةنلا # قم ىنعبأل دوج .ينعمنسرىكربكو
 انقر كنالثلا ع٠ : : ةحاملل

 » عراد دبارىضركن [:»
 تالةج اءالاصلا مر ل

 الردأ نغنرخآلا و معنلاةرثكر ىغلاو نمالاو ا دعالارم نم :اجتل او رو زسلاو ةمهلا
 بنتو تاثحلا ف بغرب عب رصالاىلا جاتحالووهئثىأ هدو وؤو ملوي اهم مرلا اذه

 ىندوك زئلال, نبال ىونلم عومشلاو مالآلا عبمج نموهتنب وناريل بالم ىف بالو تأديسلا
 ىأ ىف دوكسل 'نمىنأب لولا اذه لفاغا(ىنولا) ب اعرض زو هنكسن مول و اثبت
 ىماملا بنت ىترطمرلاو ةَدكسالا الة ب ددإل دوك ىف'ايلا داىلمةقاجلا
 ىو تاصشاو(تانيب ايآعستىسوماشبت ادد او )لي ارسا يتب ةروس ىل اعنا ماثآلاو
 (لاسغ) ٍتارمثلا نر لاو رسمطلاومدللاو ل -ةااودارحلاو نافوطلاو | هعلاوديلا
 ىانرءرق4 لاق مهءاجنا) كفدس ع نبكر شرب رت لاو سهنع (ليئارمما بز داي



 مم

 تايآلا مالو هلزأامتلعد_هن) لاه شا ةءىلءاولغماهو د (اروهمص ىدرما.كانلال |
 ١ || انور سمر تل اه(ار وي متوعرف ان :الاوؤاربسع (رئاسب ضرالار تاره برالا)
 اوأم-ةلاىمئثهنامز فر وطاذا نوءرفىل_عءيبثاذهىفو نيلالح ىهتئاربخلا نع
 ناك امو ىلاهتهلا لاق :ةيلاواهريغ
 لدذيرج ىدب زال ىو:ثءثو فقتي مهو مي عمهلانأ 3 امد موف ثنأو ,مهيذعيا هللا
 .> اي ةلار متل نم (يندلا) مدشمربخ مهن ء دش رثوءايس

 وك ثلردأو مسهقا ةولاب ناو وأو دكم بانا توك ةيصعأاو
 1ثيدحلا مو ةمىل عقيلي الريقلاو هبل !انءتال لا .ءارر تصسنو دو أ

 ىكدتدير راو تلمس مرذغتساو بانا «ادوةتكن هياقف تاسح اشف دبعلا بنذأ اذا

 هللا بان عمجر و بانناوثا قسما بيلو

 بانا الار دكا اس غن نوكبالاو (ىنعملا) ب كربخ ىازجؤت ددسررد
 موس هلبلاو ةرخلاس غن ناف ةربالا ءؤازج كيلا ز_صيءالب مهسعأ اين
 ءزارتدب انروإل ىو راؤغتسالاو دب وذلابالا لوزيالو باقلا ام
 ةرو هل مدس نأ لع ردك 21 «تداشإل [نديدان

 + نال. .معارما داب ةدلاّريشو اري
 الأمام هزاز كلر وظف ةئيسناو ريل ل اندةحيتكفاتلارثأ 0 ىظ
 0 / فب لاتباع وخ ل عر خأتتاةاو اهلشمةثيس

 بوتبغب 5 تذل امم نم بزعب ال
 ظفبت (ىعلا) ي تديانكز لفرع زك » تدباب ل درك شايبتا سصنيدإل ىونشم
 لجالال كلامثأوكلارتأر كلارح أعني لاس هتم »نك باةكل مزالناك ناو
 الإ ةئيسلا ثا اعف أ تلب قناه رخآ يش هنءتل دوي لعفو لسع لك

 .ترموىلا ةبت م نمالحو ر ترن مارك لاو لالاسا ىذف عطاوتلا و ةبحلاب
 ار يم هكا انيذد داود 1 دعو انااا هاجس 2

 رهوملا نإ ,ىلا .يدحلاكبارغا بولا ناالا نديودوجو نانا اد لاب در

 اراثلاو ةذملا امندلا ىف بارغال نودملا نادال مسج نم ىري بح الجن اضدركيسع الباف

 ةمايقلاو



 انديسراتاذهلولايفنا قي رط ىلع سيل. اما ولاو>أو حو رئارارسأ نماهريو ةمايلاو
 ل ارحسد 9 ىرشم انماط اطللا كلا ك!وتيرتو
 تنكولو مد[! اين(ىهلا] مى ةيص وك يقيس نك ىلذص « ىلك

 أرك ذاب ةساو ةسضاي رلابالب اقل ةصانكل فاةل اة وسو لكيمااردا هواركش مديد اك
 |راؤنالا ىفدعو ةيناسفالاتالظلاو ةيئافدملا تارودكسلا هئملوزتل لمعلاو لعاب هةساو

 0 خال فئاقح ده أر
 (ينعلا) « ريوس ىعلموس رهر رظأ ٠ دوسرد درك يبات لدانال ىونشت

 ةلمهملا نم لارمسك» ربه بو عر عيل هن. بناج لك قشركو رولا: ؟رملبلق وكب 2
 1 ' لا فاموالاو ةيولالا تايلهتلا نإ 56
 : انه ىع ل- هاو ىمجل !نءوفتو“

 .ذماب ناكو لرد دا (ىعلا) يك ةودز ىو زا كمريأ كا
 ةدار 0 كك

 رشودشو نه ديد ىلة يسال ىم ديدحلا نمر دكلاوأ دملاوثو عفر دودز ىه»
 ةءانملابديدملا هجوالحو ديدطا ىأر:لامصلا (ىغلا) « وردنديدناونامتروصءىان
 ىماعإل/ركم تلبلا اذكرو هلآ عبج هيف ىرينأ نكي ىت>ا

 "انك كاك نزع ) ىرتشم ةيولالارارسإلا هيف
 7 (ىعلا) #4 تعا هربك لا دي

 ورداتل ىرنشم !يلبانو ةللاقنسملا ثا دانيا اصول او : نار ىلاب هل سا يكل دو-اوافيثكو
 لاكشالا يح (يعااز مب د6> ىوردّيا ءو ىروج سكحسفم .٠ ده دور ىبيغ لاكسشا

 اسمع ىف كر ةاللار ىررما كم * طب واهو ليطمتةي وئعل ارو هاو
 ل كوش ب :!0«لوشاوديم

 2 ىونثم ريفلا ةيدع عوفي وبلغلا
 الملا لراتات (ىماا) يزابتسدود

 امهر 0 بكا تفاطأ ىأ الارهىدت قالو
 ع » ىرتشم دوسأو ارذكم

 هقاويؤو> تعضرولو (ينعلا] ميدرشب دامك بدلا
 ينم ىوتلم ىوهلا ىلم لةعلا بلتاو تاهشنالم ده, ايعرملا ئاهاب رو وال

 باقل اوهو ديدخلا ناكر (ىنعنا) ) يىدشلسموردا عروس لج « ىدبىرغشليا اك



 اانطف]
 ءافصلا عاؤنالا داو ةيرشلاتارو دك ن الاعلذي ونمت ؟يمىساملا
 باد: ىدركةريثإو ىوتم ةيولالارارسالا الث الو بيغلالاعروس لج هيف زسرالو
 بالا تلعج ىو '!بولغ .اي نكمل (ىدلا) !) ميداس: ضرالا فدوعسد ه دارت
 ءازجاما) ىلا.هق رق ىنعم نوكيا ذا ةرودك هترطنو «:ةلخ ف ثيطع أر دوسأ اركعم
 قب رطلا مطمب (ادات ض رالا درع د نيالا يرام ( ةوسرو هقلا نوي راسي نيذفلا
 اريحا فنا هئاياوأ: 1 ةاداعم نيد ميغ لاقو يل الج ستايل (وبلصيإ واول: ةينأ)

 يللا بضغبك قايلوالبشغأل او بوما. ىف زراب دقخايلو ىف ى داع نمهللا نع ةباكم
 ليجاوباست هر اللا نيكسص# اول نا 0 وءررلس
 خم مهلجرأبلا هلل نم يدب طق نامركلا عالج ىف هنارمجملا
 باينالا ف مهلف فالنثالاودب رذلا ضرالا نما وة وأ فالثالا
 >و كا اةركعتالفلا اذ هيئلياف ىسهتا ةعيطقلاو ةقرثلاباذع

 الزماملا ترد لوما نآلا اذ تاعف تنولا اذهىلا (ينلا) منكم دوزفا اربك
 ةرمزو ل خدت عمرا بندآلاوترخ .وتغِفدآلا لاىأ راكلا انه نم غرفاو,

 |رتدخاو هام ب ور داو » فاس بكن ا دوش ان نار يبول اكوشم ملسي بل ةبهللا يفأ نيمالا
 فارطلا ىف بكارأ ,كلاورمدل اهيؤرظت'و ومصتاء الا !نهالرعال (ىنعملا) فاول اوطرد

 املاك حورلاو لمعلا ال سس
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 و 0 اركملا حور ىرتووث هيل نب مشن
 ثنوح. هرب بانو ههه ته مدرم هكدازإل كم لاثاذماو
 رش ىزالاز كم دركي كر 0 كمدكىئب نال
 و ناسأالا
 ناّرحو فاسرهلاا نال هر :العيصا”رداب ول ور هوما هول رهن رعت (يعلا) « رو
 ارهلا "كح ورلاو فعلا ناقء ام هل رح ف اصرولا ام, .ىنلا نوكيالاو واو فاس هد تناك
 دوا ءءاملار ثديلا بارثو ةغطل اثار ارو دكن منارهاط لصالا ىلاههوهرع5ندبلاو
 قاسم إل قتال مسجلا ىفنمو ندب ارتي هردك-:نا كاان ةينإ رلارارسالاوىفاعملا
 'مدرم ناجل ىرتشم رار الو ر_هارجلا ىزال لركمتذانةرو دكسلا نب فوتعمو
 اىزثلا فناسنالاعو رو (ىنسملا) ماسه ةدرب دش تضعف درك اوه دلتام

 رهار

 ءارول ا كح



 لاقاذسهاواهتي ور نع متعامل اج نوكيرابغلا اطول غءارولا نوكراسلو ءاوولاك
 الاذو (ىنعملا) بانو اضدش تفر رشدك هكنون » باتق ديدزوا دبامنامال ىراثم

 'صلاخ ىن هم بانو ايف اسعارهلا نوكي رابغ بهذبانوداعلاةيز ور نم («ذامقأي را
 لما احر نلت

 كاراركعلا ناك نوعرفاب(نا) ا ءارىوراتث درى وتاعتأو قدك
 ل نرلاةعيتوذءاهالاودو الا قب رطىلاهيفنل ادع بهذ ىتحا ,ك تاعماو ىلاعتهللا
 5 ةلعءارفلاماذكهو

 ةالا ني رط بهذي با:ءلإةل«تممانمو

 بيغلارلعاروا ثاعتاووارشورفرارسا
 ةرارسأ ومات ديس لوقر رك ةلندع, نايف

 نر
 و فاكتنمالأو مهولاو نقلب رفكي وأ ه رن ىومانديس برأ اج

 نمدنلا ىرأ (يدعلا) «دوعتسار + خاردك قاعتاو ه دوغ تردةبوربت نه زا
 ناجم بالفن عف:يمالارخت اعقاو هنرد #ب ركسمل اديد حلا
 0( م« ىدش عزك دمك[ .٠ ىدبو ل ظتاوترتكى كنف وس

 رع مش 2 /قيك اود« ثددزاوا
 هلاك منهل كلارأ (ىنمللا) دوب رت شن تاوشاز ىذيمر
 مدع نمو ةثي حلا كسفن تاغص ىهو ل دن ىع لامخلاو ةهبهلا ومالا كلت نمترغت

 ةراغالاثل_ة:تاعس اما | ولعت اهمسترغتت لوقتلا كلوي نما ظن للا سرب غو لع

 مدي رهثوبآرب وتشزاردوخىور « دمءنيردك دز زاوج مسه ىو
 :اهترو ”ىأرئنزلا لان لتمتنأ أو (ىندعاا)

 متشز «٠ سو ىباويالوشزء جاك » ىرتشم الئاقذ ةرملاىلع لابو طوغت مدي را
 اريغالل عغلا اذهل ةةلالتنأو كيف امه يما ثلناب (ىنعلا) مس خرو كلا تسيل
 ينور فا ذدح انأ الاول وه ىذا اىصخل رنا «ىنداباهلاح ناسا, ةرملا 4 تااتق

 مسه هكئاز نءرب تن ٠ ىنك ىنةشزكور راغ نا ىونثم ليجوفيطا
 نال زف لءذت سيل مفلا لوجو ىلع ءاشملا اذهرءذتهتااتو (ىنسملا) يينشور

 ىءاك 9 ىوثم كرو هب عفت لعفتام لكو ارو سىقرم اة فيطاو“ ىشمو ىل<يدوجو
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 (| نيس تب أردراتنوءرذاب (ىدلا) يب ه:خودرب ونمثجو ناهد م«تخرهب ت سابا ىديجا
 1 قتلا نيل الاي داراو تطبخ يءو كلف تب أر راو هاه ىأ كنا ةضسن لو ق رتحا
 مأ نمر وظيالدلا ةةررحما ءةشو ةطبخملا هةيعو طرخلا همغبب و ءسرم انو ءظرعوأ لاما سابا
 | « هدشتنوخ دس اةناوي داك ب ىونث» ريصلاو راثآلا ىربالو لمالك ناو
 أ نس كاسأر ىزتةراتو كلمددصاةتاويما ىرتةران ( ىسعلا) جهدنا اباردوثرسك
 أ ذب وررو ثلراءةبلاغ ةيداورحلا تفس ناوحلاسرتخااناورحلاو م,كاوهود دللاىأ ةدّدلا

 اوك ةين

 ىيزادتاتادنك ل كو
 كنابزلا كذا نمهادمشلا نوعرفايد (ىنعلا) «

 اهرسدء[تادنك 9 ى» لب وأننا جات الكاش !مخراءدك أ قش ىف قثدوءرخاب
 فرص“ كل ابطا نم كاثأ ةراث (ىنءلا) م البخت باساز ياهو ردك« لابحزا

 /اجاو زأ) ةءايقلاف(منكو) ةمقاولا ةبو سيكي ةيلإنالا باسم
 بانصأام) هريخأ دش« مهام مهتك نؤنؤ/نيذلامهو (منوملا باص. ةئالث)

 مزهلك قبنأب لاهتلاىأ (ةءأشملا احأر] ةنطا :لووخدبمسجأ كل مظعت (ةاما
 مهورياتا ىلا (نوقبالاو) رانثا لو 0 (ةماك باح ا) هامش اك

 بلالج سنتا (نوبئرقلا كالوا) ربخخاو ماش مظعتت دمك أن (نوةباسلا) 0
 نوعرفايو(ىءما] هداتةخ زودردنوعرفدباات « داجرهزاتدمىئادمك ا ى

 ىغك اهرتبني زو ىرتشم راذلا ىف عترنرءرفدب الا ىلا اللا ةدا.ج لكنمءادن كل[ ةرا
 9 دك نءسكعأو فد! كللونأ ال (ىعلا) «مركوت سوكعم عبطددركنات « مرش وك

 ظباللورلانالو نست! مالككلا هز
 ,ضب رهتلا ني رطىلعا دهرا ذكواذك توله

 ىوثميلعر رولا لعئاقوب ري
 تاعجا (يعلاز يتاعئاوو بارخرو

 كنىزي ركءدت 9 ىوتشم تاءئاولاو

 مآ



 برم ىمىلاةعصتلالقتإل (ىندلا) يوت شيدئاركحسصما
 ترم ل هرم بح اور كلل ركل ثكاردا ىماذده ضرع و

 كن [ناسإل تا
 ىل-ءةموذلا بايقلغيال درو هلال ح
 أريكارت مزال 20

 انام فانه . ت2 وترد
 ,مسهتلا مات ى-دابعلا

 (ىنعاا] ميزات« وتردشب اص زك م زارتحا
 ءةيونلا بابها 6 ارارخ كل ساو مولا غ2 وداقااورغكلاب
 زازا اردت ىرششم تا اربحأتلا ىف نال هذا اتوغتالف

 مندبىرولا ىلع ةءايقل اىلاح ىتغم ب[. برغلا 8

 هل برغملا فلخ ب وتلا باب 2 دا در الاغا« ىلا نم جداول

 تانملل (ىسعلا] مرسبىات .هنازا تسونردالل ه ردت ه تءرزارش لح

 ب دا باب لاخاع 0 باية يا ؤلاسندلا 0

 مخرلاةلس باي رارغلاأ باكل عّرولا_امال- لابأ لآقي وداو ,لنابايىرألا

 كلو (ىنعملا) « زادك جدغا ؛ثابن هوتردنآو « زارفعك شاب زاك همهنا ىوتم

 د م نو اكسس ةراذو :_حوتغم نوكدةران ةيناقلا باونالا عسي

 شك ان (تغبر « دوزتسزاب دراد ثوثع ريهإط ىونلم اموئمالا نوكياالتب
 : ومما ( دودح كروكي
 ارفاع لاةى اعنف السيل, ادو_1ا فنأ مفر زعالا:هاثلاعأ عاتمبص-ا روغلا ىلءو
 هلع ى رم تفك » محرارز ارهها اهي حبوب الارغا هللا ثا لاقو بوت لباقو بنا

 ن ١- ضو تاب طفرا هو نكل ويت تب لي نءزاءك ار نوعر ءرامالسلا

 هش لونا ىفاذه يت مادكراهجتآنوعرذ
 :هيرأأ قرع ذخرالموالوةا لمار ةعصأ
 نمو ىرثم نركستامل؟ امن ةعبرألا مالا

 باب كلاذوةدودسموأ

 حوتةماي وتلا بانا

 ربو نأ

 ميلغ تر .وم نم توءرذ لاؤس ناس قورث
 /نمزسي « ناو دش تلي ريأ

 امهن يتم فاو نوعر فا مما نرعرذا ى لوب (ىعلا) ) «رام>ارنآضوعنات»



 2غ

 « قيادات سمادكى مومىاتنك ظ ىرتم ايشأة دن رأهشوع ىتمطخو ءلاعاو
 نركنام ىءوماب ئمومان ديل نوهرف لاق (ىندملا) مك دنا كلي ازا نماب نك ح رمش
 ينادخمك و راكشاي ركيمك بنآت ذك 2 اليلفامىلح رشا ةدحاولا كلن

 دوختو لونا ةد حاولا كلن نوعرما ىمومانديسلات (ىنعملا) هي ركر كري ف تسون
 عاد غصو ىربدويدو مدرم و العرب مخارالالذا قلاخإ» ىو مويغلاعن ا هلاريغ ال نأ
 أرورطلاو ناو ناطبشلاو نامسنالا قامو اهالءىلم مالا قاامنو لالفالا ىلاخ (ىتعملا)
 أ .ثدوهوكوأر دقلاخإل وثم
 اريظن الو ءبدشال_؛ناطا وهو هلثح المكمل مو ءارصتاوربلاو روخلاو رصأ ا لقسالالاعلا ىف

 (ينعلا) ع« رايوكر ارم ىهدب ضوم هك « راوجنياثسما دكى بوم ىا تفك ف ىرنش
 ىم "يلع مغرم اراب ا توه اهاياىنبطعت ناب ىه نب :ءرالاءزهو ىدرما وعرق لاق

 ىلإ رو هب يرذكربماس:ةفدرأ ىأ نمر ذك عمراج دوك نسأا كل دءوتفاطا نم
 »ل ىوشم افيعش ةيثيالاءذه م ىرفكى عب ةهررالارسائملاريماسع
 عني :هتغلادرعاوملا ل: لهل( يندملا) ب مم د صوتك اشكر م مت ءىاه دعو

 .اذناكو» كو ىرنك نم

 ةثاماع

 (ىعلا) مب ريال قع ىددباب شوو ربه ريشه زيك اذكى وحس كعزب ط ىوشمايادهو
 ابسارهىألا لمعلا - أر سستم نءبيطلا فيظنلا بولملا لاذ دعب

 ةقرعمىلء هكوتاسمو اوكنو*اذغ سنا
 "لعلوأ (ىندملا) جب رما قرذزاا عربي مدرك ت سم
 .ايبهذا ىسهلالا مالا قوذ وائاركس نوكأ
 ةقرخ نمراملأو لات هللا لا ةانوذاميدجو وةةماريخرخأ نءةمالم لأ از هلا هذه ىف



 نكن

 يبط دادزي لب ثكسملا لوطل نسأي ل هنأ بولافلا 2 اي ءامو هو نيدما مدخ لأق
 ةيحلاو قر شاارخو عدبلاو ءاودالا ةضومك همعط ريغتي لا مام سانلارطخ يلا ةرطقلا ناو
 (ينعلا]«بارخدر وشنت دبا كانك « باىاهرج ن[فاطلز كوبل ىوتثم لاتتا الوداو زالسلالاوزثملا نم ةهزتمز املا :دهاش بلال اردكن ءقتمممل هولا لسعو
 بارحل اركعل انديلا بنما فد .ةللا ىف ىه ىئاارألاءام لاذ وكي هاو
 (ىن»لا) ب دو ىوأم تنج هرازرا  دوشا .ارماهروش 8 ىو ةئاطلر ةوارط
 :_ممذلا قال أ ىأ مواز راغنوكي وهنا م 3 .!!بارائاركملا دب و

 ,سكم نملعلو (ىنسعلا) موا
 1 ىلا هت حلا ةنو اهمنمحو رلاو باقلا لا

 ئاذفو معنرثأو سكم نم ىفار واثر ةيناعو رغم لك نا اذ ملة ىلامعأ
 ا ميترئأتو اهدا ذلب ت ظخاو لزالا 8 له ىف ناكن هلك هرأو بولت
 :لسعلا سكئ اذلطو هلو رار هليل اال« ديم 4 علا اين لهذه ىف الا هروش لك تاكسف
 ذذلل ارامل معلاوةيولالا اولكر ءركبلاوا ذهل ةهرعملاو لعلاو ة'لا ىف فهما
 ىفةنحلا سلا لا.عالار ةنلحل (لامآلاراهإزأ تاننو ذب .هتايحو اهرمخ نءامع

 ىرتشم لامعالأ ةنح ىلإ تلا لهأ ربع ينل !لاوح الا هالدو
 نءاذك [ىدملا) م ماش كر .٠ مادنشك مزود سكمزا

 أرانب تأل:ءارىسم: ترثأت ىأ تةرفو تالبت قاحارق

 ارخالا كنرأ
 نحل

 نءوارات

 اذ يطاكرانلا ةيح سكه نمةران (ىعلا) يرأب رعب /
 دك »رشم محول دكشتة كر هقب يتسلل مسأ ىلالتافاعتو
 : يف سك نقرا ينل) ميدرارذاتلخمدك ملظرتا
 ىلاعت هللا لاقرانلاراحر مد“اك !يفلظلاورانلاك ولا ةرامالا سفنلا ناف اسهمرواملا
 مربهسنآس كعزل, « رب رهمزمرب رهمز سكعز نيم إلب ىو مهءاعا عافادججيئماوةدو
 ,ي_هسلا لاذ سكعنموأري رهن وجري رهمز رثأو سكع انأ (ىدملا) ب ريعسنرح

 ميول ظن. شيو رد زودل ىو مهضارعأ نمو ىضغب سانا قرح أ ىنايريعسلاك ريع ل اراث نم ل دشم ”ىف عيب ط لكورب ره هزلاك ةدراب نمر اق ةغصو زعف لك
 "1م هانا ببدل اذه نمنآلا (ىنعلا) 0 زاك انشعانهكن [ىاو« كرتك
 هو ةىلمالاب رغواغيعش بأ ىذللا لاذ لام ىلع ء[مولظملار



 تدرك حرش إو نامزلا ىموم ىلا امض الاو فارتسا
 حرشن اس فاذه ينوعرف ناميادرم ىاب تهجار تلج
 اعمال ل مدسقلا ةرج نعيد رمى .ةءيرالا

 كتدشا ينعم« راهحت آن زاك مو تفك طك ةيادهلاو ةءاطللد بو
 اذا نركست نا عد رألا لئاضذلا ن 'نءلوالا نوءرغل ىمومات دم سلاق (ىنعلا]

 ريدنجراىاتنتزا دشاررود ملا هتفكيطرددك ياهل ءنباط ىع كرمع لوطتيدبأ
 :نوكسرمبك امبطلا بكف 'ا.طالا اهرك يتلا للعلا«

 ناوهرئ اضنلا ىو (ىنهأ) يب زارتحا ترمجزدراد رجا هك م زاردرمعارتدشاباسانإل
 ىوتثم دعن د,كينأي ىأ ارارتسحا كلر عن مل عرج الات أ ىتح ليوطر م كانك

 رمعلادعبو (ىنعلأ) «ىذسم ,ناوجزاماك امك و .ىوتسهرم دع شاب نيوو
 ىلسءاندلا مج رذقو كلدا رم قر ىله شيعت ىنميدا الب اينالا نم ج رخال وتلا

 « يشل ف طنوج لج ا ناهارخ كاب ىوتشم ميعتلا نمةرخآلاىف هب 0

 الرنالا ل_ةطلا باطباك لب ألا سل[ ط نوكست :لء(ينوملا)  ريسادرادارتءكىبفر رف
 نوما .ايندلاىزانإ ايسأ ك دج ىلا كاد رح 1

 نكملو ولا بلاط نوكس:ناب(يلا) 4 كان با كييك مغر وزعزاةلذ
23 7 

 ا ادع (ىنعملا) ية كيد
 كو قرت ةياكلابال دوو *اةاإ

 او زكا نم سن

 ار ,ةادرم شيب ىرم 1 3

 دوج كرنكأ لاج 3 :

 +1 (ىنسعلا) 00 هم داع فار ككاو
 ا :هلاة رص نءةقرولا اهتصمىتااةدو هللا كلن ردم ةقروتس:مركسا!نمامؤ رحم
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 نبا مركنؤحإ» ىم هنوف ة فج
 فوك اععب (مرك) ) هروخ ركل ارز هج ئاهدزا درك

 م هن نول تاك وورود
 الل (ىسعلا) 1ءاطسموالا ءارلا نوكسو ةسسم ىعلا فاكارسكب
 لوطا ناره: لكأبذل ةيغلا نما ظقفءسآ 0

 تانيهثاولك 0 لام او الهلل هتا أ نا ىأ فراعلاو ولعل العر
 رك ف تناك دوك ذولا ندا اود لاس أو قوت لهملا

 مالا ةبةاعراصر (ىعملا] « تع .كبت دورك لب بأ و تحخرا 9
 دام ىسدقلا هثيدح ف ىلاعت هللا 0 يكتنكرب ١

 (ىنملا) « نخاسدياشهناغ نارازهدص ف نعنبا ني ةعزكن كريو ناو ىوتلم ثيدحلا
 تبي فولأ هلام عانطصا ىنراب نفل اتش ل ثذع نمنال هرخاو را داو ةساسأ نمتيبلاولقا
 هكملاو داي نآجالا درو القيكسملا دارأو

 ما رار نوكي وأ امو روف هي 0
 لو مولا نكس ءالو تاك هل !تاذىنعب فراهملاو رارسالا

 نمو فولأ هلام هللا هل تلو اذاف هللا وسام د
 ىونثم فقوتتالو بارسكنا نمركفت: الو تح زتكلا (ىنلا) 4 نك 3و ىوشم رارسالا

 نمنال( ىف 0 .٠ كيزاءامنارازهءك
 ا , نولأ :را © ىل_هرد -ةئرضاحزتك دس:
 ةيهولالا هول_هملاثاةصلاوءاسمءالارب ,هاوحو ةسقيغملا ةلتز خلاب دارأف ةردقلا
 ىلا سيال روم برو موهوملا درو نفي 1كلاسلا نا مادام عوفوملا دوجولل تءبلابو
 و ءارخ ناك اذان هءارخعالا ةلحالعالف:دحولارثك
 ةزنك ها لدعاو بالا ىنغ لعل صةاركسفالو
 .ةاعولو ىونث. ةنهغالب ”ىناحو رت

 ,ىل عر دمت" تنولا الاذإ

 :ريززا نك هدو نار ودوخ اخ



 ةئراتا امة تقول كلا ةئرارط شالا توما بر تمبلا اذه رمالا ةبقاع(ىنءلا] يدوس

 نآ كن." ىرنثم ةرخآلا لاوس كلروطظأ تءاذاىعي رهظنرةناب رعنوكسحت هنخ

 ارتكللا كاذوكل (ينلا) حوت (شنن دوك ناري ودب ه حرر هكنازدشاوت

 حوراحوتفال كل اذنالْ يي صنومل هالي باطلا ةادأوتو ةزمهااًدمب وتد5نوكمال
 نم تنك نان يذلا لاذ تارخ ةرجأ
 مبارخ نع ثيداهانأف كادر لءارخ ةرج أ كل ىاالازنكسلا ح وبتغف ىلا هللا
 .سخ ثا ماك ناو ب كذلاو راكد ب هنر م كن اكفنا ايت ملا لرتو تاعاطلا

 ىوتشم مدنلا د شأ مدنتق هال عفنال نكلو: دحولا نس .ةةيف-زنك تار وط ىرارط ذالا
 لاذناال (ىنسعلا) مىعسامالان اسنالل سيل« التسع شد مراك نتآدركن نوح
 (ىسامالا با_الق سيل نأو) مج ىف ىلاعت هللا لاقال ناك هرج أ ةراكلا اذ ل«

 و ثولابث عب

 3 .طالا !ّنبأ ناد نيدملا مخ لافو ْثرما هرم ب ىع سن هل سيلفرب نم نياالإا ىف لاو

 دارأو انتو تاك ارم ءاستدراد ىف ىف -اماللا د ال ةرخآلل ازا هلا ىف رسيل نا مهلا
 لاكلاوماقلاب ىوذلامأ ىلا اهفئاطاة+غلبملا لهل اوقب رسلا ةذيطالا

 قافشدلا ةرخ آلام ءر اينما َنالقرَشآْلا رمي ىأ
 زنم لاذدسب (ىنعلا) هب .ري زرا مب هالك
 ...[الئ63121ر

 * ىم زادنةنكدخ ؟مدركن نءالل ىو شع يتلا بايك اع
 ءايلوالاوءابثالاهلاةىذلا فررعملانءلعنألانأ (يثعملا) 6 ىسج مسدو هناخو تفرع

 نم ابهذتيبلاوةنب زملا محو ملعإرلو مهتاساك م قسأ لىأ
 :ءادناا نأ تاو هللا ب ىف طرذام ل .ءانرس> اي

 الئاننيديلار غصت

 رجالا نيننكسم (ينل)
 الاسنالاو نيا تهلخ اموىل عت هللا لال

 ىوشم ضيرالا فامو تاومسلا فامهل ىلا عت هللا لاق *ارمشو أ عسي دب كاكا ءوهنسيل نو ديعيل

 ىركسلا اذهر(ىنعلا) يلمصىو ردىكت تمنت ردات « لجااتوا تةمارائركن ال

 ىركلاتيبك هناف ندبل ثدبىف فرريسنتو لمعت ,ىفىتح حالا تةوىلاهنَذ
 ى-ااباهد_تةكولمرهاو ملاين زخ ثغور هناولأو.ثوت .ارءار تسسو ال

 نوباطي تول ادعب و كاال هورشلا

 ييناكود نوف د مون ناكدنبارب ز « نكدرالا كيم ىزوددرابإل ىونم» هترجأ كلم
 نوف دمكناكدتختلاسملاو اهمرتواريمعت ىا ىزود«راب ناكدملا فل عذ:تنأو (ىعلا)

 ناكسرد



 رأ ىرتعلاو ىرو ملاوأ ىفانهسإاو قاحورلا تائدعل او مسا ناك فلو ناندسعمىأ ككود
 دوز نارك ناك .*لو ىونثم لمعلاو معلا
 نأك دلارءةر غار مودقلا 'ناكلم تسب ىر كمل هوسغم مسلس ناكذ هذه مىعلا)
 ناهكانهشيتك 9 ىوشم ةسرفلاتْؤْغ الو ىسملإللا بحلاب ال دوجو نفى هدفا
 مودقااتدعما نع شت ةنغب تح (ىنعلا) يك ىسهراو ىزودوراب وتاكدزا ه ين تاكرب
 ةم وسن ءناكد ندإلا اذسهن اف مهرتلاوعميقرتلا ىأ ىز ود ءراب نعم .برتوناكدلا نموغتو
 قامت تارمأبمدجولامتثارماأ ودنا دس اتا هناا كا الاطعأ ىركلا

 لك (ىدعلا) 4« تندروخ :زفزمىوربهراب .٠ تعاند ردكنامزرهإ
 ءءوج هفزفف ةءطقاذ_هكب رثر لاب !نم هيلع عضتوا ذه“ .دبةعق مو قاد رعب نامز

 لازما ىردثم ةيودالاب حالكم كيقرثر ضا مالاب هداف هقزةو هعيقرتهعوح د سسو
 ,ءايدارملا بح اسما (ىعملا] يي يلد كنت ىزوددراب نيزكدوخاب هرايمأك ها اداب
 عبق ميل ماو ل بغل يح ىدفر هررمأ لفة موا اًدمبآ نا ىل عدو اي نيظاللا لس

 #« تاكودوت شيد رسدرارام « تك درع ين انكر ءراب او ىونم اراء ندبلا اكد مرتو
 انارواظب واسأرافريتاندعم الروض ىف تح نا كسلا هرعت 'نمةعطت علقاوإ ار(لا)

 يح نمريشلا بأ فو تن لب لضأ مهل. مامنالاكك كرا رف ىلع نكت الوثلماذَ

 كرون نمنونمؤلاو "لارين نما مال لا «راع هاو ىرل ىل# حورلا ثيحنمرشبا ديس لوو
 نمارام كلم ١اذهىلعذ هلت سىنعلا ثيح نمدوئمملار حاو رالاوبأ مالسلا هيلع هنانا

 ح ورلا نان ةعطت كلم جنك د رغسأ نم علقو ةيمولا ةفصل ا نم غرف اوُفرش لعاوعبخرتلا

 حورلااندعم لروشح قرهاظيى تح انا .ةعلقاف كلم ج ناك د ساسأ تاور
 شب ىونشم 0 ارسال هةر توكلللاو كما ةيسان عمتو دهقل ل ةدلاو

 |ىنعملا] م« ىرب وزىدربنون د ارخ « ىرك ةنات ا
 ةدمر 4 وم نات ىركسعلا امنا ءتءوهىذلا

 ارتاكدنو ٠ 0 انيشدف: ف1 كنا نوكتفارختا



 بحاستنولاالاذفرخالل تنأوةذلا سر اذان(ىنهالا) ,نأكىو ر زادثكرب
 نومدقت بالو ةع [سنورخ أسال ملجأ اي اذأق بسحىلا ,* ل بر ذي ناك دا

 ندعملار وظي و حوتتلازثكر حورلان ده هور مىأ ن دعما هجو نم ناك هلا 0
 :لمعلا تكرتناو ناكل كل ىطعت ترهأ اجت مناف ىسورلازغكلاو,
 كااضيردىاإل ىو كسفتلاب د اعرالثا كتل .رثا ار نمل جاشنالىذلاىلالرعش نوما كسار لع الدي درفت ةرانةما دثلاوةرمساا نمتقولا لاذو ( تمامترشب رباك « ىفزبرسربءاك ترسحزونإو ىوثم مالسلاو ىو
 و .ذئمهنم ل محنأ ماوار جهنم لك 1لوتاكبملا اذه نم تيمت ىباصوصخم اس هةرمهتو ناكل هذه فيا( ىنلا) «تناكم نيزو دروتشر م دوروك ه تكد نيا دوب م
 اذذ_هود ايمالة ريحان راسو دبالا ىلا مس تحس نتلا ىوهل هه 2ىأ ىومل ا اجهذاندوجولا ناك ىأ انل تناك ف بحاي (ىندللا) دايعلا دشاترس اي ديان « دايدربارامدوباغي ردا لي
 لاح ناس ف عرش بسانلا هذ جو هيلا لصي و مئاوملا باطلا عفريل /!.ةعازنكأ تنك" ىنعم
 مهناكذ لعن او نيرورهلاو ىنحلازثكسلا نا دو نع ني ضر «لاو بيلا لعن فراغلا

 ندرك نبل طونتش وخ عبط تاري و هنو تراك يامون د2 هرغاط لاق مسإ
 هبلط مدعو هثاك ذو «ءبط تاررهتبنا فالاكور تت ايف اذه 4 تساًأيننا لع هكبي غلاه
 ملاذا تاضايرلا بسك مهريغلو بسكال. مهل ل مجالا ماين ألا لعوه ىذملا بيخاال عا
 نمهناخردلا مديدإو ىوشم نط !,لارومأ د الو ضايرلا ةكيشتال ىهولا ولعت لمسح
 تتكامل ىتعمانرسحاب توملا دعب لوم( :ءردلا مدون« راكتو سمن
 /ك.ذلا سمن دارأ رار الورم سال, تيبلا ةبع ن مترو ا: شنت تيد اتي ارايندلاف
 فاسوالابهولمملا ىسولالازنكَلا خل ازتكلاو ىلذءلاكاردالاوءاك ذفاو ةينهذلا ثارؤ هنللا
 نم جفثال ماع ىأىوبنت دى ربتلاو مو ار رخال. ىفخلاو نوف دمازغكل |نمتنكو (ىنلا) ربت ىدوبن م ىوبنتسد هر م ربخ ىبذأ عهنك زا مدوبإو ىوتشمةي لالارارسالاو
 تاعولو رف ةنوفدلاةيهلالا ةنيلتا نم ىلرم خال «ببدلا اذدهنموثالسي او تارّو هثلا ناولأو ةسنطفلاو ءاك ذهاب .د1لا تيب تأ رانأ فيحاب لوغيةنأك دي
 دج »ع .رتسأ الو ىدب نما وعضأ الة ءامتك تاضايرلا ربتو تاءاطا غو دةئدب ىف تاكل
 م1 (ىنعلا) هي ىمداداربتارمغ ءززبا «٠ ىندادار ريتدل درك 1 ىرتثم اهنقيفح
 ذل ز يلا لو سلط ىلا فرصتأ لوم ىفإب رلا مكسخلاو ىسمملالا ىمالاربن اين لايف تيطعأول

 :ءلا

 بش فنرباد محاط كم ثاجردلا فرو :اسجتلا رح تاسولونامزلا هيف مثلا نم تيربنلا
 شوفنلا ىله ىرظن تيغلأ نكمل (ىنلا) م خاب ات شع نالن طونمم» اد

 تاولالاو



 'تءبتو ةرو سلا تد_.عيندي لافملالكن اولالاو شوغنلا ثاني تبعاو تدعو ناولالاو
 ا آر هس لوزنكسلا نا دو نع ىنتمنك ةءاطلا نع تدعدو ةوشلا
 نا لة طوتهك م رابءاكيكحنآتفكركن سل ىواشم
 تن | دل داعأب ناو ف اطللا دئازام الك قا: لا يكس حلاوهو ريبكسصلا مكحلا لاذ
 ارب و درك ردنا سن هءانىسولا ردو ىوشم بحاخلاوشقتلاب ولع تيبلاو لذ
 ةدوصتلاو ةيدسولا اىن_هجنونلا نوكسو مي زردلا) مدر درك شي وخنام دودزا
 كننام دود نمرثأ ذك الئاهمات ىسهل اب ىع-ملا هاك ىف ىصرر ممن ىفانسلا ميكسحلا (ىتدملا)
 كتم دود نمرثأ كل |ساي وأ مههمحأب مهكر ا ىأرابغلا ةلسقل اوموقلا ىعمبةل مهمل لادا مضنا
 ذل _فلاوموشلا مكح قف عجم ةرابق كدوحو نمىأ
 لوالارط 1 ىقدرك ناىلع !هجىندملا يف ديت نوكيف دبعت لإ !هتالس ف لو ةيدرغتلا نال
 ٍن«ةيمدعلا فاكلا متم ىفاث اركشلا فو ىضاملا ةغيس ندرك ن مة س ردلا فاكلا تشن
 ءور كب ىمو مى أ نكس د9 ىوتثم لاقت ةسقلاىلاع.جرمترابغلا
 نحو مئاصتلانءغرفا ان نوعرذ لاق (ىنهذلا) مب مكس تشك بارطشاز نع
 ىونشم «_>وتليما لاكتة د _عوملا عانتسالو ىحت ءارطضا نم ىلقنال ةثااسثلا ةدعولاب

 لاق (ىنسعلا) « ردو ممخزإ/ يضل حاف اهجود ه وتود كلم مون ىدوم تنك ف
 ايت لا لاعل بوذا املا ناب كف اَط كلا #ةنوكي نأ ةئلانل دعوا !نوعرشا ىسومان دبس
 كل .اب رخالا ةءوصخو زدعلا نتثندنهل تلا ىأ ث د_ءلاو مهلا نم صل ةرخآلاو
 ادنونك اك كل منازل كرم ع أمم ككرا ثبالة داعسلا ل ازانمونيرادملا
 لاذ نك ا دئازن"لا ءتك.ولوذاللا كادوعن (ىدملا) م ىشاردنياول ردنا دبناك
 هنالدعأ ىذلا املا انهو ءاممحلا عمال اور ماو لا دجلاو برحلا فكلدوحرل كاملا
 رايغالارو رمش ماجن او« دخلنا عم حلصلا ىف بر عاسلاو هديحوت ىلاعت نتف رهااذا
 حصر ئارحس»اب هدهد كلما تاكا ردك 139 ىونشم انأمولؤأوءامسملاو

 كلل اذه لث.دا:هلاو برحلا ةلاحليطعب ىذهلاىلاءنهللالاذو (ىهملا) كدا
 الا ءردة ليال اسح اوةديدع ةزهو ةريثك !.عناليطمب فيك ةءاطالاوملصا

 لاذ (ىعلا) هرداغتتا .ركش ورد و داداه ةجردنامرك نآ و9 ىواثيوه
 ءافولاو ةءاطلا قرانا هكلام تن ن آللاو «اةجلاةلام ءازبأ ىلاعت هنلانلاطعأ ىذل ا مركللا
 .ىدومىاتفك ف ىوتثم يمعلا ناسحالاو ةريثكلا مثلا داغنخالا نمنوكيام
 اءضغلا ىدوءاب نوهرخلاقو (ىهملا) هي دوزفمهرحو دش مريسصوك زاب نب دو زت دج
 مراجت فك 9 ىو 2م دازهطو ىمرحو بهذىرب م نالةلاك لة دعب نوكسام ةعبارلا

 عيا



 لق نمهتوارطود هلا ةحارتشاق ناو ةدبالاةداعسلا دست لافشالا دعب وةوارطلاب

 كيا » تدساكس بام شيب ردوا نرإ» ىوشم لات اغظالا| مح رغي تلا شوغنلا
 لمان دثعءايدنالارشاعم نضر لفا -تنأ نوعرذاب (ىنعلا) تان ميدركن دن ىئس وت
 تاماكلاهزهك ل انلق نكلو: دساك الراتب ءاالو ردفالبسا اذ ناو رلاو ناولالا* 5
 مالكا اضيأ اا اهلل ناثألاو بيغرتلا لحال
 ناك دوك بي رفوىداشت -ه ه ناكمزاو ىوب و كنر زاراختفا 9 ىوشم الفاس
 رتب الل عل |لماكو لاغط اللرورغو رورس ناكملاو ةحئارلار نوالاب راضتخالاو (ىنعملا)
 ملكذو مهلزانم ضانلا لفن نأ نرمأ»اي.نالاريثاه.نخ درو هنالاه* ضرعي ب امم ةدحاوب
 .دةىلعال مهلوةءردة ىلع ساتلا اولكر بخ نيا ناس » لاقاذولو مهلرمءردق ىلع سانا
 بذكي الوتح ثيدحلا سانلا اراكربش نا ىفاذ-ه م هلو روهق'بذكيالىت-مكءاوتع
 اري-ئالوا ده ىلع دهشب و ةياجالا ةءأ باخ اريل وابو دع ءرملا نالهلو برو هللا سانلا

 ترضون لا تيأراذاو ى رأو د2 نا لوب بف هلانودنم دوعدي نيل
 ةلدوك اب هكنرح ل ىوتنم لا ريغ تب دح قفاوضو ةعىتح مم ضرع أ انتا [ىف
 لاغط أ ىأ لا ةط آلا عميل وةواسا (ىنعملا) يداشك د !ناكووكدناب زمه و داتقمراكورع
 هنوكردي د هنوم غب ىذلاب مو»م ماكنأ أ متل خو بن[ أ اضرأ ة كل هدو راك ةربسلا
 6 عرركق :سفو زوحوزي وماي و مرخ تغرم ان باكو »ىو ةمالث.ىفاعلاو طاملالا نع
 وةسفو زوجوزو# كيت وا اربط كا ىرت نأ ى تح باكسالب هذا ىداواب لغطال لوم (ىنعملا)

 راذان ارد هلا ب: سعف نوح, نا لاسرلا ة.ةىم فوه نم لوي ىنعإ
 زحا» ىوتثم لفطلاك نوعرخاب تن ورك ذامةاككلاو معلا لءتبل عمباطلاب

 المسح بايشيف لدتا (ىندلا) 6 يعشرخ كركإرفاوجدلا ه
 |رمه كاران ا تلقو هتغضأ ءارلا تريسك ناو ربع كلاب يل ءراسحاب بابشلا ١

 تالت نأذ ري شلارمغ ل الكر السا نأ ىنمي
 ام تنأو ريش ةلزنع لن

 اوتورسنوجدخف «وريدب(تيربب رن فل ىوتم ايرط كرايم فيطللا بابشلا اذ
 نوكبالراهرثأو اهمال ع ىأ ةنوضشلا يزن ل هول قأ.الو (ىنسلا) 6 قودددرك



 وشفط ىم نيأاطتةمورسلا لئموهىذلا الدق
 ةوسمم كلم باكا توكعتالو (ىنعملا) جلاب
 1 هبا ارانزمك «لامب ثمل توهمترد ىك ف ال ع
 أ جاوزنالا لعب مج لم ملا نيعلاو ةدحر -وللاءأيلارسكب لاعبو عاجلا ةثلثا«1ةلا, ته كنت
 دنع عامجلا نال الم لغم ةنمءاسناا قأب دن اص: تعماحتو كتو مش ىلع أر طرال ىدب
 تدي كب ناني قي ىونشم الولع .صقتن» لع أر ط تان ةذذلاو بهذلا نم نسحأ ءاسنلا
 | كاهنو رىأ بايشلارف نوكيا ذك (ىنعملا) يباب هئاكع: دزمتآدو كك م باور

 داشرالا قي رط ىلع ةريسلا ةنعار اكرم ىمو هينا ل مهلك اذهومرب أو لسوهبلا هللا
 م«لاغتنا ارنامزرخاد حاوي م الاف : الكراث هيلع دوشي رتاداع لا باب مهل متغبا
 عسب يؤ نامزلارخآىن لسوءبلع آلم دح الأب (ينعلا) ملادج ديك اعبس رردا

 وشم هدريخ . متناءيفدلو ىذه لّوالا
 ديال (ينعلا) يلعب واددرك تتوتآق شاع

 ىأ لءل اوح ورلابتقولا لاذ مشاء نوكيلغتلا اذد
 (ينلا) عر فس مزاسمءامنبا سرك « رق زا

 أراهرناساىأ ارندرغ>أرب

0 

 ىوشم كانا ىلاوزاطا بوبا برغر
 ,* حابسلا ىلا ةليل لك(ىنءملا) يىدزىالعاءار
 هذسها هنوش نعله 5 عمّا ىلإ سهتافو برةدثعىأ .الءالا لإ رطل !قرفرا جاو

 ةريضح هئمدارا اوالعالا
 || اردنا مسخال تنمو أدب

 قرغغا مهللا لومي هئاف

 عا فرم 4:



 نتا

 د ةةافرلا نمو تشل نيفرلادارأ نالوموانديسنكلوءاد_ملاو ىغيدصلاو
 نو ريبنا مجزا ىابر فص تود ودهدهدزما م دكس كرهتك لف ىرتشم العالا ب رطلا
 |رموملاعلا اذ هج راخالحررغسروهم .يانل لسوميلم هللاىيصلوسرا لاق (ىنلا) عد

 اروهدرثم ه مس رءامدشو تشنكت. رغس هك ىو مالا ةراشبىفاطعأ نم لكىشفنو

 ارشبمهدوك أ لغد ألقالا عسر ناصر رخرةصنأب(ىدلا] 6 عمم شواذو م مئاب

 اء ايما ها برشلونا ماريا ىمعالاريطلا لاذ

 5 لل ةينالا ةدناقلا تلا مهدتم ىرئايدلا لهأ اذك
 رم هنا اس1 ىمعالاريطلاك ايذ دنا تورشنباو ريآل لا مالا نم نوغلا ذولو ةغي اك

 تبع نمو حلاملا

 فاسددركندك و درعتىتءاركىمومنيذج مهإل قون قب 'ءامىلا لسن
 الدعس نوكيال نوعيرملا لاقو ةفيضذو ةءاركددم سومان ديسادك (ىنعملا) هدر دوتلابقا
 م وكنوت:حأ تنك و قوتثم كدعسركعتبالا ىأ اركسهعم ادرد كلابتار
 تلقر تنمحأ ىنومانديسادوعرفلا (ىملا) يذلينرايابتروشم نم مكان ه كيلو

 ناعاردهيسآا,نوعرت قدا نحن يدص مروا ثنأ ىحىناهما نكملو انس
 اذه يمال اةيلع نوم ثدرزأ|
 فلا لاق نأ سما ىهو مال لا هيلع مرج
 عمدا طول:أ سماوح وبدأ سما

 اراهنو راتئاد ايابالسل«اولزتاذاهفايسشاىلع هموت لدنهلءاو طولن [مامساو نو

 :1 توعرف:أر ما اونمآنيذالال“ هللا برضو نيخدنا

 :كراهردم لءقل أو اهلجرر ا ديدتوأ نأب نوع

 ارثوكىريرملاحلاملاءاملاهدن

 ةريقح ةرخآلاوةيقايوأ



 ادم ىلنبابزإ
 دو( هلعو نو عرف نم ىجتو) بيزعتلا ا ملعون هئارقامل

 0 ا رام

 رف تلاقأ مسن, ةاناس نه تناك اذا ةدسافلا ةوةلارذك اهرمشامو ةريكشسم ا
 ,ىلنبانيملاظتا موةلانمىدغو هو نوعرذ نهىدتو ةدتلسا ىلا نبل تع ىف
 ,ةراخاوعأ نمو اولموةدضافلا ةوقا انمى دقو باقئاراوطأ
 أزابؤ» ىونتم قالا ةرملا هم تعذنامو بةسوصقف ةناشلا اا اهلتراغا وق

 ىرتثمدعولا !ذاهىلءلحو ررثلا

 اذهدتميف (ىنملا) جلا
 ناطلساب .ةرعثك ٠ ب انعلاسقلا اذه ىف ىأ ةيفرظلاىنعم هيفا

 0 مالا برسل[ سراروناهكرا نرةلا عاهذ 0
 دوسري ىهزدمآت شك تفوإل ىو هلا هن ضو نمؤءلالا لا همنا نسم ةبطامامو

 :لاوىلوالا (تدك) 4 تنك ركودرك هر كوتنكبنإا
 .ارزلا تاوىأ (َىعاَصاَمإ
 ةولةرارحلابتراسوثكد واما

 نامل تارا ول متال| (ىعلا) مي ثللك ا تقشكجا 8
 5 »ب ىم :درورغصم: ديرواب جان كل تراس" امنا ثلة داما أ

 .يعرخالا بيع( (ينملا) جي ءامودبا ..ثووخ هلكد شاب توجه ساخو
 داعسلا 0

 شوكرد ناعمنبا» ىوم ني-عفئامو قيدصتلا ١ رام 2 و

 ال_ثءمالكلا اذنه (ىنعلا) ) ععدماي زنباىوبرينركشرس « ىدشراديثروخ
 0 ىلع ضرالاى لاس ألا كن تنأل شعل انذا ىف بهذول
 هادي عيد ىوتنم نآلا :دأ هلأ سو هديعاوب 0
 تت ك0 كك7ك



 و ىأ معة لهادبأ (ىتعلا) جداقتنا وحار سيلبادتكمم اردو تسمو

 0 ا م ا

 لاذناا .( (ىنملل) مساج
 باق سكس لو كترارم زق فيكوا هع ومال ور

 .لاعودرهردت اىدوب

 يال 0م 0 7 0 ىع كاربثو و
 ةوك اف نيلاعلا نملك ًاتاونوتنأ لبق اونو هرمسر «ظم نوكست ىأ قا أل زم:

 انا دتامات « انعنياوتستمكح م ,هىلذاغللا ىونلم ع

 قبح هكحاضرأ١ا اعلا انور ةمكعاشم ةلذفلا (يندملا) مبارح
 ذيل اله نكلرو رغلاو ةلغغلا ىلءهانبو نانهلاجلإ ميا ماظن :الاوماظتلاو

 (ينملا] «تسدزنامرسدوزمربنان ٠ تاكو تديدك- مها ان ىونش»
 هنالعمم .ضي الورعطت الرو ل ىلع دل ا نم دوجولا لأمم [ريثح ةمءنو :ةءركصه» اضبأةلذغلا
 ةمكسطلا نيم ىه لل دتعملا ةلغغل ا نأ كلانا تءرخ قام االورسس لءاناعءالا يعي رظاول

 ىلا ىورشم لاتاذولوءابنالا اَدَمَو نط لولآ«كاملاةطرن

 انكم (ىنعملا) دوش ىرورو لقرا
 :لقملاو جورلا م. نو كسسم ف لو زيال ىذف ارو سانلا هلله هز هي ىذفلارادللا

 دولا كم ةلدعلا دفا ىالخ اجالع .ليمتالتلإ :رغلاةلذغل اننا م مضرا أب كوك 7
 قوساذكم شندي و (ينلا) 6ادرازلكى رخ رع لك كسك «. ار رازاب نيت نيا دياي ك
 : 5 ا مررت اي هدروان امس روبرت كن أب



 لعل سغا ىلاعت هلا جوليا
 ىمفرمتلا# اذا مهلوقىتسعماذهو هنيدانأف هتلتق نمو 0
 ذىو»نباكئازإل ىوثم لاقىئعملا اذهعشرتلوهللا

 لكفتي 2 10

 يف اونومنأ لبقاوتوم ةبترل لفن ل سوأ اذهايفلملا هللاالخامْئ لكم واوف ىعموئتأ

 ىفانالا دوجولاىأ ةفئاخ ب ارتاارءاولا ةبترم ىف تءادام ةرطقك موهولا ناسنالادرجوا
 اذان لو اله ايس وكب مبالر ,طخللا نمول_ضال ىبارتلا م .طاو ىناةئلاءاوهلانم ادام

 ردو »ىذلالسالز موو ءاوملاو بازل ةبةرصسا غوابلسأ را

 : دلا) «م.راظكاردوإاب
 اي وار ةرطقلا و ضرع د هت تح ناد هالو تاضإباهتئاوملا ها هامش

 رص ىلالصتدإ فرشلاو زملااذهالفنا طم ةرطتاب
 فانثا سمى _مأنوثدارادب فرشلاو زعلا ىدضل ة:,ةملار ل ل ةن ىلس ىارصلادب



 (مهد)

 يم تسدشرك اهانتئرسارهرطت ه تسدبتاودنيزحدبآ اركدر دوخه ىمتاصةئلاو
 اذهوهةباالارح بلطتو ىذا ةرطقرمسب و نوكستنملامغن ةلوداذك ا
 بح امل ةثمطمس غن بح اص لكنا نءوهنكل نوعر غل ةبسآت اا نع ليةولو 0

 ببر «رهوكر رح هدر طف « رخو شو رغب دوز هللا هللا و ىو 4 وعبق ءو لاب ةرامأ سن:
 +بهذاو ةرطق طعاىنمو رتشاو عد روفلا ىلع هفا كل دشنأ هللا كلدتنأ (ىنعاا)
 هللا الدشنأ (ىنملا]« نط نياذمآف طار مخك .٠ نكمىريخأت عمهللا لل

 .كل ىفأب في شا !مالكلاو: 1
 « دوشيم مكنبا فطارغا فطعا 9 ىواثم هددت ةىسو ءاتديسناسا ىلءمركسلاو فطالا
 قافطاردو فطن هل ىغ نوال فأ ١ (ىنلا) هي دو ثيم جذع خرج ىقسلك

 أر وصتالأبالو مهملاو لمماا ءءالملاعلا ىف 4م د وبال فطا كلةلاسأعا هذ
 عياسلا كلفلا ىلع ريق -لفسأ بهذيا ن

 ىوتشم لهل هتهقلا فاطالة بابو لاسحصرها
 (ىتسعلا) م باطرد دباس نيابلاط عيه * بهلاوي

 5 ىلا, باطلاق تامل دبأ دال فرشلاو

 هداصيىذلاريطلازابلا دارأ ناو دع يل
 ىأىلاعلا» هراطم كادي نمت جاده رداجالاك

 .ىامركلاوناماهتنكأ رشم 1
 اذه لوفأ روان عاما معممام دعب ةيسآلنوعرخ لاق (ىندلا) هب يذ زوعأردوبمزال
 .٠ رار نباو كما اهابت فكس لف ىوتشم ريزولاربس نو ىأر شا طل مزاللانالثأم اما
 ةيسآتلاة(ىنملا) ةدحولاءايلاو زوهتلاءأ مالا ( ريبك) ميار زابدنا دن ىربيكر وك
 تيشراطل اىلاء ىزابلا لمت الءايمعل از رشا: 1
 م راطلا لا ىزابلاب ع اطاو نيد, لع ارسلاوءا..لازرعلا,نااه

* 
 الازا بلا ىلسن تنا(ىنلا) ب : مك

 خا عاكهرغا :تمطااذا اهنا اهعز ةباهرلا لأ 5 هنأشو ردم
 تلا دل, لئاوا ىف هني تا عايمتت اهأو هتف ابا لعن لوءتحل أو
 كمتمف اهفتالاطاءذ مالنا مونبالءتااج ر4ناعاالزو هلا :[ مالك هناماهنال

 # راو دركدرب ىريكررك» راك شوت دراكل ما هك نخان لاء ةوظعةرادخ رف



0 6090) 

 نايم هلاك رهذتو هرسكستف هام لعتالءأب :اماديصل اوراكل ال ءازابلارغط نان (ىنعلا)
  ضيالاىزا,لزومهلا تااقامر ثمل د سو الراك لسأوهىذلا كرارقار كلنا جارغط عطغ دب كا لوغي وةدإعلاوةلوملا عرق كامتجف نيدفا لاوحأ نم ةربخالباغلا ىمسأناماهو
 , [«ارتانردلم تسدوبا هكا قف وثم درت تحلق نيح
 ىملالرانطاناىت>ريبك انالمأ نوكست نبأ (ىسعلا)
 مزج ال( ىنعما) ع ديلي لازدنكح نيارهم قوه ديراررشروو راقنمو نخانإو ىوتشمهتهغق
 اريثكن الة حملا تتوةسجتلازب ,رعقلا لعننا ذكمو ه:«جأو هراغثمو هرمط تعطقز و ملا:
 مثخ هدر زخ مكوادهد حا :ةهكذوج لو ىوتثمةناهالا نم ةياعرلازيجال س اذلا نم
 نيخزابللءايمحلاةأرلأ ىطعتالل (ىنملا) عي دردربأر اهرهمدربك
 .ظغئوأ خيم قزقو هيلع

 افيطازبخاذك كجألباتعلا زب ره ىلع ىزابالتلا نيرخالى فارين اور مخل زيخلا(جاقت) وتعو فاست كب
 كل الن ضا هله أر حو رالنولو يهل فنلااذك اوتءواريكست ىنسب :
 اليو رن امهرديلازمؤنإو ىؤش اوطغالازركسن|:ةبراو هب تل ثنو ارث وا أراتخط
 ىزابل اديسر لا. فالاوةلودهلا ةرتم هز حمتآزتق (ىنسعلا) هارتدزاسك لابقاو تمعن
 :ءوثل ةنال«البلاو ةغشملا كايتَسَب عع نامهتلاقو لاكستلاو باذعلا ةلزنم
 لارا لا امتلااذاىرهلاو سفنل اله كلذك كةئارتو كنوامترةداهلاو
 : اطب وينو ظني ىذا اركسفلا هل نوط هير ثم نول بالجو رلاو ل ةسعلا

 يقموالبه دم ى عت, ىلءريسلا بلاطت تن أ ةة شلل ءذ اولاةواو بضغ هلبذ
 تالاحلاو لول باطتتنأو بسانتلاوةلودللا كل بلا أ نأ أوةسمعتلاهذ_هثلي قيلت
 ىثؤدكىهاوخ ىغرك ه ربكبارني كدهدشجاغتآ با ف ىوتشم كسرمانر مكي لولا
 ريطغلا اذ_هنم لكلب” نا و ءاكوا ذه ل#اةلئأف اهزبتشمام ءطعتف(ىنعما) هب ريطقناز
 هضارعا نوري د مهأرتريلازابىفع ترضر ءبامل ءاوهألا لأ ىنعي زلنا نور مخي ىذلا
 باطى م انهن لوبةل لزتتانرك-ف لا اذا هل نولويو حممتلا نم ساح اونا هنو طعيف هنو
 ملاذا اهزيخءام (ىعملا) هي زارد شمت خدوش نرربلاز »زاب ع بط دريكذ شع اقت
 لهأ عماهلهأراين ها لام اذك اهضغ لوطي وهأنتز وما هيلا لبمتالو زابلا عبط كي
 )ب رو رخناز «شرسربداز وسئاب روش ب ضغزاإ ىونثم ةرخآلا



 :فطادراددب «زوسزا
 وأ ىتلاويفاسنالاحورلااذكسلغلار و:ءناطلسلا فطلرك ذتتتولا كل اذ عمدقارددغاو
 هيرفاطلاك ديو ههمدردستاو بم لباعو اينافاز وهى ذأ عمسو ىأراذا ىابرلا ىلولا
 ءوافرشو ردذملعيالناماهاذك دشرماقريشو ردنا متالاسين هازو عتااكو ىلاسعأ
 (ىعلا) «لاكدسدرادءاغ روحك و للالدإ نينزاتمشحو ناز 9 ىونشم ىسومان ديس

 ل6 ةنامل مناطللااهسنمو عمالاىرجي زابلا كلاذس-ءلآلدرارزاراهزأن مو
 ةياهرتةله تسرب غ ابنالاز ومع ىنده اريثك ةامز ىو:هلا ةامكارطانور وضح ىف ناكهنوكسا
 و غانو هنز ري هدششغازلم مشج إط ىوتم ةر وشلل لهأ :ءرمغناماه كل ذكى بهل الاز لأ
 تراس هنمرمسببا غازامنيمرأ طل ىلاعزابلاثلاذو (ىنعملا) هي غادودر داي ديرمشحزاثلبن مسح

 ىذأب أول_«راص هللاىوسام ىلا لعملهناال أ بارغل اوهو غازلا عينشتو نعط نم# هول
 سفنلا بول_غمراسالف هاو ءام ىفارط انربغ ىسهلالإ لإعل ا ىف ناكهنا, .

 ىنعب ةحارجلاو عجولابةهبةلانيعلا نمةنس يطعني نانا دما زهأ ءاذجع التمار ىل> ١

 انأ[وميلع هللا بسم لوسرلا نالءامشلا لأ اشكو وج نورد تاداعسلا لأ
 هنعي رطز واضيلو هرنم لع توهاللا عا ديوَتوَرلا

 اكهدعب ودرامارك عاونأر وظن ناك أع .
 دهشي وتبذواام لم ىنىذوااملاةرانكلاافسىأرو هيرماكح أ ارجال ل زنا فرشلا
 اىفكومابلا مش (كنومازيل اورغك نيذفلا .ةلاةروس ىف لام: ةلوناذ هيلع

 اعمال كناكم نم كلت دب وشاعر دا ددشارظتثالا نو راظ ىأ (مهراصو أب
 ىأ( وهامو) هيءاجىذلا نآرقلا بدبس (نوذجلمنالا د_ىح (نولوةبو )تارا (ركذلا
 ىرتشم نيلالج ىموتا وتحت ه.ث ديال جار سنالا(ىااعأل) ةظعوم( رك ذالازنآرعلا

 فسو (قطسابرد) موتراتداقماعودره هوا طن زك ىتطسابردمثج
 نيملاعلا نم لكراطملا ىلاهزنابلا طم تاطس نيعل(ىملا] *

 طسبلل كلام ة.هلالاراؤبالأي رون

 دوش مك مزاق شي همشج وج 7
 بيغاةيئارلانيعلا نال مزلقاارح مادة ىبمت ني ء<ىح

 اراوأ, سكس نيدلا نكل اهل اجتناك هلا ىوساملاهتبح بيس رهاظا را



 أ اهتاح ,هرسمغلا يرو تول تاسو وتامر خا ىلا
 || ىوتثم طبخلا ارحل ماد قنيهك ةيشالتمخايسشالا عسبج ىرتالالخأ قولأ

 تاسو ةرهطملا سوغنلاو ةسقسقلا عا او ,رالا انمتيفاوأ قيغحلا وبلا
 أ مثج نارام رك نكس « نمكىثوك بماي ىغدوخ# ىونشم تالبتو تا

  نسحو تالا نس لاذ نم اول لوفأ ن أب [ذاىالك عامسال دج الانآ يح ناح
 هل تخل لي زغتلالا تاذلا نس نيدعلا نس ناك اموهرارسأز و ءردا

 ناسنارار ارسأ مهنا ةغئالنذا بحس ةبلطلانبدج أ الئ وىأرث» ن
 |« ليل در <باناديكج ىلا ىونشم كلا نمدارلاو هنأ واو هند

 (| يلج امةطقنهثم طول يهلا نانا كلاذنم (ىعلا] «ليرجا رضا يافعي د
 رداماو ىوتشم هبل هللذتن يح نيعلا نا ذا نيه حور عمدىأ هترطقىي رج فاطلا

 ةرضحا ديو (ىوسملا) بشيك بوخنآ شب روتسددهدرك ه
 نسح زاثذا ءاطع أنا ردقوف آب 4لسعل هر اةثموهح اند
 ءاينالاعيجو ملسو «باعهنلا لب أريتآلا اناس وهو ع

 ءامو ىفدللا معلا موني ولعب لاكدااب مهترو نمو نيا سرل او
 ,هحان> ىلع اههدر نركلارفرذفل عاوأب سدقلا عن وراهةطقننيءااناسنا
 || ةكداللا يسن نم هللاىلاّبحأ يرفتما" 6 ربها نأ ىوفىل«4 نذأ ناب
 « توسنار ماعو ربسسو رؤورف» تخورف رام 39 مظشخدي وكر داو ىراثم نيبّررملا

 ىروفو قب بفرص من كسل لعتشا نار زودتلا 2 زاد
 ايئدللا الجال مث

| 
| 
 أ

 لاقو(ىنملا) مذزملا ءرب هندق رب مخ
 لاب لوس منال ربل 2م دىتو رزأب
 اب رانا ىحاكح ورلا لاس ىلءمقبالوندبلاةةان ىلع عمها اوبر ”رشلا نال اررش ولا
 قااندعت ا انتتااس واقر مهيهرمأ | نماوضوةناثلااررغض) هوقبفارعالا ةروسف
 | ءاهسلا نمةوصلاو ضرالان م ةديد_تلاةةزلزلا (ةفج .رلا معذلخ أخيل رمان تنك
 ١ باذعلا منوف ن منا نيتيم بكر لاى ءنيكراي (يماج مهرادؤارصمأن)
 مالا سمنلا تافصنم ا ذهونيدلا مخ لاق ئئامل ام سد!

 عا يوما د



 (فنفأ

 كونق توذلا مو زل ثوملا موثج نيغاج مهل راد قاوصصأف ثوملاةفحر مهتالدخأفإ
 0 و ام
 انج دس هه هوك اي دراكمدكي زاحلاصإل ىوتم اررش
 ةلمسولا ارا مدكي راةضمل فو ةممظلا أي ىذلاسفنلانءمالسلاهسيلعحلاس

 صقتتال امئاكميف هسحو رذامادام اهمزاولاوصقتو !مووساورق>و ممن ايزحلاس دوو
 هندية ةانهللا ىطع 1 قداص سفن هلق نءىأ اذانيرضم-متوادع نم ل حالو هفاسوأ

 ةرو ه رادشوهر شوخدي وكى مهل دف قونثم همسة ةلعتسة ريك 1وة دي دارو ه
 0 اوتكسالوةيباقلا (ىنسلا) راو دوب

 .ةاىلاع تارتجاوترهطأ نال ال كا
 يناس ئديزوسهنرو « ناجح دسم تسهارإ

 ت01 نرخ نخل

 اشار شات ناكل كاع ابا كاذ فال ماعلا اذهىفالءربغ
 ادحاول اهم لزب ةيضنتاعأق هس د>-أ نأ كير كلا نال -

 دلادلا ييرغملاعلا قرجأل يَ :ءاس نكي مو سيحل

 ةروشلا رق ىفا (ىندعلا) 0 0
 ارثكلا. نك ال نوعرف يهب ةردالاو ةردغلا بطتو للرب هور ولن تاماهتال ناماهىأرب
 هللالاق ماعفنالا تلا .ةيسنملا تالرفاكلا نامه ىلا لامو ةةموثلا ةي 056 / لغم ايام

 لقوا ..طلل نوبيطلاو نيبيطللتاروطلاو تائيضل نورها

 ىأرار ايؤطسمإو ىوتنم ”لهالا ىلا هالا قوسباكلم هتانأ لسرءيلعمتلا ل هللا وسر
 هيلعهتلاىلمقطملانااك (ىدعملا) «بهاوبدش ارلوجونتز ىأر « برويدستز
 ناكو هلع رؤي صلار كعب وأ نيلاعلا برلوبغموري ذوو هرب موهيأر بحاض سو
 ناك او دركب ذح انج تيسنج قرعإلا ىرتثم بهلابأ هزيعبو لوج ف ىأربحاس
 /ناماسهبنامل نوعرف بصم اذك ةيسنما قرع (ىنلا) هد .
 اهنالاحلاو ةهيفاد راي ىنم درس توهرف ده تراس ةيسأ له فتلا ناسنلا كلانا تيدي



 (ىنسعملا) مدردرباراهدنب شلايخرب# دربهريدص سجود سنجل ىوتلم هل ضمت ضن
 قزميننملا لايخ ىلعو ناريطلا ةعرس نع ةبانكح انج ةئامج ريطب ءف ينام سنجلا نال
 نادوانرسربوا ل ذط ك نزيد ةصخإل لاقونمملا اذهديبأتلو اهعطقو وةريثكلا دورغا
 'ةدةنا-ىلاذه مب تسحهرايهنعهه ا ىنرىضت م ىلءزاودو تداتفارطخو ديزغ
 جالع أر بلط قول فغطلا كاذا ةرطملا مقوو بازيلا سأر ىلع فحز !ىاغط ىتلاةرملا
 دمآىنزشل وو ىوتم ءاعهفاىضرو «جوهفلا مّرك ىلع مامالا ديس نمل ذطلا صالخ

 ةلث ةىضتر روضة[ ما تنأ (ىنعملا) هب اص لغح نادوانرب :
 م تسيرادتفا كمي رتل هراو وتسدبديآى غن مناوخا حش رك 2و قب ازملا ىلع ىلغط بهذ
 | ضرالاىفل_هلغلاب نعم تسب هطوةسفامأ هكر تتاو ىديلقأبال وفدا (ىسعلا)
 لاذ (ىنعلا) 4 نم ىوسرطخزاميوكم رك »* اموخدياب رداكان لفاط تسيل ىوم
 تمار ططنا نمل تلقا اذكمهفناك موفيالىأ انلثم موغلا دحبىيدح لئاعب سيل لفطاا
 ادي رو « تسديداد ىمتارتراشا مه ىوشم موفيالىتامجللاعت ءةرمهلا

 لمعيالو عمسنال اولبعتاو ديلابةراشالا لفطلا لعب الاضيأ (ىنعملا) تسهم
 نمزا دنا دركى مرا هو دبارن انس ورش مدون ضل ىونشم اضوا لكسشمو عيب

 هجوتي لو همجور هنيعىنع ل وو دكا بيلملا هني رأ اريثك (ىنعلا) ودو مح
 لجال(ىنملا) يي ناوج تاو نا هجن اريكسن 3و ناومىاديب امم ىايرزا ىع ىلا
 ميظعتلا لجال عمجلا ةغيصب هبط ار لاما اذوولاعلا اذه دينوكسامزاك ايتن لاء اشر

 اجالع ل عفا( ىنعملا) يي ل كيل كورا راب« 0 ددزرل كن ك نامرددوزإلل ىونشم
 ةرقىنمعطقناةتحلاو عمجولاب هةودن نمو فحري ل عمجولا ١مل نمتالا_هي سس مجول
 «ماسب مهرواربار ل غط تك » ىوتثم مالا, ىذط نراثأ ىأ اهلفمل اول ةرش تدارأوىلق
 لغطا «قأو مطسأل اىهذا ةآراا لذا ىلعانديسلا# (يدملا) © مالغتآاردوخ سنجد 'ءسانا

 قشاع تس اجري سنج نادر[ نازل سديس نج ىوس و ىم هسنج ىري مالغلاّ لاذ يح
 هسئلطب

 ىوسإل رشم اثح اح هجولاب هل ىنأ هسنج هنال بازيلا فوه ىذفل اهلفط راسل بازمملاب
 فرط بازيلا ناءنميفأ(ىنعلا) جب نادسذج مهار سنجر ه بذاجه نادوانإتءزدم ماب
 | ليم سفمللا ىلا سنجل ولات اذا هاو«: اضيأ سنج لكي ذ انا ملءاناذ_ههتلعاذان مطسلا
 الاذ(ىدملا) لف -ىوسندانقزاواديهراوهلدط لذط ىودمآنارزغز غل ىونشم



 لا لع
 طوقسلا نم اجنر عطسلا ىلءره. .ىذه!لغطلابناجا ازيا قوه ىذا لخطلا
 - ذيج « نا سف ذازإوى تشم ةصقلا نمت هلل او ضرالا بناج

 هيلرشلا 0 ا كلاذ نمو (ىنعملا) منادرأنزادتهر
 .دومر فر سك ذل درة مةرغتلا نالاسينالا بازعم نءةينملا
 هو هيلع ها وس لوسرلال ا خهلا) جوك درك كدب( سنعا :ه مكلشم
 ضمانا مكل رش انأرشدلل تنال ىببحا ىلاعت قاس 4

 اغلا فيكس مب ١ مكراولعذيالى أدي دركسن :ىدمةس رعلا كلا
 افالم نءاوشرعي ىأ اوه. لو يدل اوم يي مكلشيرشننأ مهل ري

 | لد ةقاباسم ةسنوفكملانا (دحاو 4لا مكملاامغاك "قامت ىدآ مك
 ىفمدكىبنايفاريسثي نيل مخ لاق بل الح هت 4 ادحو "ىلا ىحوي ىنعملاو اهني ردص#

 ةليضشب مهيب قرفلاورفاكلاو نءؤملاو ”ىلولاو ىالا اوس ةيناسنال اثادادعتسالاوةب رشنلا
 ةنكيؤو داو لر دليل دعم دحاوهلا نيلاعل لن راو طلاو ,ةيالولاو تاسعالا
 لوسولا وصد ذه جارعملا ةليل مالكا هيلع تلت ةرعلاردجأ اوفك
 سنجشذاج «٠ تسيبذاب بئاعت ران ىو مران رس الارانب
 بذالانبلاهل هن ناكم لكب روق بذاج لا نأ ! (يباعملا) «تسييلاملابرهتسا
 ىوشم هيلا لاما مهلا ثيح .نم بولا اة نكيرلوو هبنابلبه الحص هولطمىأ انجل

 ملأ (يتسملل) مدن د لكى ن بمهاك د وعلا 1 "هيد كنودركرب سو رداوىسبءإو
 0 كالا ىلع

 امو رلا بسم ذلاغ
 ِ ار وثلا بلفتن اب ةبضراعلاو مدل دال ويك د حار سف

 ا شالح ميرال الا نم ةئسيرشم ةةن ضار سي ردا
 ةفاتكسحي لثربللب رجة نم ىسعو ارلعاناكم فرق فما هذبوةرعاطلا سوغتلاو
 :هنالةضراعلا :يسنملا ةمدارلاءامسلا ىلا مج ىف ببسلا ناكفندبلا

 توراهتازابإ» ىم بارتلا نمامهدوجو توكعمةهارلاءامسلا سيرداو ىسيعتيأر
 توراموتو راه كلاذدع(ىعملا) مدندناري زدازد:دويزتسنج يه دنلب ناتو رامو
 اربيل ةرهتلاو هاعدالاببس ولما اينآؤ اطيهبنسلا اذ نمونذيلا سفجاراس
 :بئاوبحلاةترم ةوكعمناسنالاءاعملا ىلا ج ورعل اىلء
 ص اثداشنا .٠ هدم ناطيشسنج مهنأر اراك 8 كرتثم سكتلابو ةيئاحو ىلا



 ناطيشل سنا جاونأ مهداثمو مهرفكب دس رافكلا ا ذك (ىتدلا) يءدشنأناطيشأ
 مدآل درصم مدعي هيررمأ عطيف نا 'تاكسف نيطاي_كلةذلتممهحاو رأ تراصوأ
 الاجسام مهلرلا ةرافكلا اذك ني نمهتةلخو راث نم ىتهلخ هتمرمخانأ امته لاقوا

 (ىعلا) مهتخودريلدو ضو اهديد « هتخوماديىوخ نارازهد سو ىوتمانائ مرش
 | نعاوممر اهوطيخو م-مب ولقو ممارممو مهي عأ اعاوطب

 بولغلا ىمعتنكسلو راصنالا ىمعت الاجنانىفاعتهنلا لا

 ىرزما مد[ىنيطنوبلطب مسماف نيل ايل !بالكلايدارأو دبالا كلم قال نوبلطيالنيذلا

 زالاكراديداركرهط ىو نيرا دة كاس ن فاو ردن نام عت و ةرخآلاواينالاف
 ةاكىأر نملك ناطبشلا(ىدعلا] يتسع درب دمكضيفلوت دسحزا ه تسارو بح
 .و رلا تالإكل اب اذصتخكو ار نم لك نيطايشلا نعي نيعلاو لاسعشلا نم

 دب ره هكنازإل ىرثمءهاراظشاو ألا أ خول مانو جتاوق ءدسح بيسخنا

 أرد قرتح نملك نال (ينعلا) 6 هتخورفا سك عدها « هتنوسنمرخ تخمأ

 بلطيالق كلا ىنعب العتشمو ارونم د أ عمت نوكيدا باطيإلو ديرب ال تلا ميشو هن هتداعسأ

 ماللار روصنم (غطيلنو دير] ف صلاة وس ىف ىلاعت هللا لاق يقسم الو !ديعمأ

 ارق فر(ةرو) روظم (ممهقاو) ةناهكو رعشو رصم هنا مهلاوذأب(مههاوذأب) ةديرنه
 »مهو ار وكت سدلاكي هوو ىراثم نيلال ج ىمهتن كلذ( نو رفاكلا هركولو) ةفاضالاب

 لاكنمتنأ اضيأ ديا لاكلابتآر مصادوسحاب (ىعلل) يرغب ىتتةناركيدلاكزا
 لس نق ىنعي مسطبخاةّذب الو ناك تاو بارطضالاو مغلا ىف عمن الى عم ىنين فشخ ىتةنريخا
 دناهرارثبادغات و دح نا فدءاوخ ىادخزا» ىوشم معقل ىتءءابلوالاةبتر

 همركو ىلا عتهفطا نميتح دسملا اذه عئدو عفرلاعتهقا نمسا (ىنعلا) جد

 تر بىوسنازا ىزادرتك « نورددتخ وف ثارترمإ» ىوشم دحلان

 ج راخلابناجدينتتويرلابلاةيلرختم نمملظمالا ناالا ةياوخشمل بهل (ىنعلا)

 ا



 اكفنا

 2. او دسمان عئدىلاعتهلا نب .بلطاىأ

 ارثلاةهرأ ل ىلاعت هللاىطعي( (ىنلا) دهر إلا

 .هلد الكر ملابا باريشلا نار كسه نال نيملاعلا نموت كسىلاو

2 0 
 ىناس نادينا دري اربا 5 رخآ لاثموهاحالوغ ءاريقمقالخا لاعآة ور
 ثيحيبولسالاا اذ مونلالء وصولا لعب (ىعملا) هي دنك ىربارركن ماءودزك ه داك

 تولاخأ مونلا ىرف-ىف_هةرخآلا مغ نموايمدلاتأدوبقى عب نيااعلا نمركسغا
 .مكهسا اذا موئلاو

 نارا 0 كوش ليرد .ًاوزمولؤ# ا لاذ
 فولأ ةثام كاع ىلاعت هلاو(ىنمملا) م داورأوك ونيك ايداربك م وادرا دحتدم

 نيد اعلا لاي نم كبجتي سدسلا ا اسم كنك ايداو كال هع ىلع م كي ناي ثالاحو بارع 3
 ذهاب بإطاف باريش ب جلا ىفورناعا هنأش نم ىذلاه هركفو
 ل0122 سكت كلركسفو لال ةعىله هيما
 مار سخ نادرو رك «ار سفن تو اش ىاهيم تسع إل ع ةداعسلا بسمو
 سفنلا ىهو سنا بهذتةبريشالا لاننا ثيح ةدوجر !ةيرملا سفنلل (ىتعملا)
 تادارملاو ةبعهلا تاوهشلأو ةبن ةياضنلابااطااةيرشأبكلوتف ةبادهلا قب رط نم ةرامالا
 لّعللو (ىعلا) ) عاررمتقلزتسدباس هكمار تداعى اي متسهإل ىونثم ةيئاطيدلا
 نافداعما لعل فما, دارأو لفت الب الزتم دحيرومفا كلن ب .:لقدللانافةداع رخو ةيرسثأ
 باص أ عبجالالوملابو اميذ تالا تاريدللاعاونأ هت
 يخي ىوتثم رارفلاراد هدارأو4 لو وخال لمن الالزتماماعساوب
 نمةداعسلا ىلاهيمداعملا لهو (ىنعملا) «شييءاردريكيوستازدنكرب « شي وحن
 1 ىلا هما كليو ءام كا ءمخ ف لقنال ىذا لزنملا بناجس نم عاب أ رك

 ذاك هلر نال ىذا لزغملا نب رطف اهتشاموكا
 ةريهركس نم ثاداعسلا ىلا هلع ناركسل ل اعلاف



 رارٌلار ادىلالسبو قيرطلا ىف ماا وكس و ةبناسورلاةودلاو لمعلا دس نيبلا نمءايشالا
 ةبترمف رقت ضرالاو تاره رااظأ نمذغ ةوفو تاطا لا ةبف 0

 ىم لومي أ دياماحتو اهلهأو ليلا عاؤنالو تافاضالاو ب سنلا هعنمتالو ةقيقحلا

 لو ما بلا (ىا هلا وج تسمرخ قح تم ىسيع ته هوشم هر غالد تمر
 "نان ةيندبلا «يدغالاو رمكلاناركسرا حلاو نا ناركسح ورلاىسعنال ركسسلكب

 ةداعسلا تيلطو قلحلا ناركس نيدو ذا تار ركس نيب تزيم ةبملالا فراعملاو مولعلا تا
 لثم (يندملا) يب اومدهتوكز دوبل شاىتسم 00 ن

 لورا ةيسووعبلذلارست نسنوكيل هركسس تال نازدلا»
 اًريمث تب ىف ىسولالا قثعلا باريش نا

 دارأو ال |بارش معذب مهم 4
 دن مهبل ادب ادسه باراك لوقب هناك ةيقاعلا نم مهاربخ الني ارتبلا لاي ذالار اهب
 اى ريال بيسي فيكن هتمدل بصف ال ناف رثيأ نا ,م«بلطتالو ةيدبأ ءتآودنال ىسولارب ىلفما
 لك تالا ) © ردوج ف اصركدو درد بن« ربت سب نوح وا .همره كازو

 ةدهتم ناندالاروس تناك ولو ىنمبفاص ردرد ,خالاو ىدر دلاكولءامهدجأ 2
 ةيملالا تادراولا كل آلو را دب ولم (ماظحي رة. .رثعملا ضا مالا.

 ا 0 0 لارا تيان
 :أطلا نم لكمعت (ىدلا) # نيد برانناثك درك تا ىتسم « نبا

 0 ر؟لاركسنل طع نم_هوقرملا نيندملا نمونيتر وك ذ

 0 0 .٠

 ةلع يملا نالكثاشل نم كلل اوذج مرجال لاو حو رلا سفح الا تناك ال (ىنلا)
 8 رارابو تس! شن [سنجدابإ ىونشم الس: ٠مهو رهاظو مهريراعر مهؤيرامةمامخنالا
 افلا. تور ينعا أوج نماهي رفو رانلا سنجءاوهلا(ىنملا) م العرودرهلتآد وبك



 | ارماطاهداّباديحولعلا ىفارانلا حوت ناك انرولعما ىلا هوجوتو ا ةروصلا ل

 يرجا ضرح نايمرد « ىستوز وكرسوتى دشن نوجإ» ىوتشم لاقو رئمابغخءاوهلاو
 || ىورخوأ ضوح طسويفلاوعشنوءاملا سة داغز وكس أر طن ران ان( ىندلا) م 5

 || ةءابملاىلا (يعلا) # تسهداب ىوردر تميل شلدك ٠ تسب هءانورف ف[ 2,

 | بارت همأ أ هزك رمز وكلا نوكعمل فما |ىلا لامعا طوب رئاز ركلا كلاذأيال

 || ءاوملاب ًارامتالام هغوحو اطوبرم هسأر ناك ام كسل هنأش نمل ذسلا ىلا هزغتو هطومسو

 || ىوس م-هاربوخ فرط ه دوبالبىوسنرجشدايليمإل ىوتشم هسيفدوحو.ءاوهلاو
 || اضيأ «فن فرظلاو امل ابنا ءئاوه ليم تاك انزوكلا لاذ (يمللا) جيدشكالاب

 || تمايناسنجك امام ةزابإ» ىوتم ةصملاو قلعلا بناس ءاوولا ءبعهاوها ةيعتاب
 سنج مهنيذلاحاو رالا لاذ دعب(ينعملا) هب تسااسنوح ناشك ش كنا شباىوس

 بناجتي وصتسم لالظل ا ناك ىني مجناما نظلاك دنع تناك ت اعاطلاو درخلاب ءايننالا

 هكتازإلل ىواثم مهل عسا مهناجل ب ءابننالا لظكحاو رالا ةبترل لساولاا ذك امناوذ

 ه[سنح ل هع ه ْكشْروو تسلا شاع
 الر اشالب ه-ةنىلءبلاغتادهامناو تاشاي د مهم داو لك ةدئامورلا ىف
 ,أءايبناللا فج ناكنم لك ميك: اللا | هللا ل داعم لمع

 اطلاوةسناحو لاف كلما ناهز كتل ان راس تعبر نمد
 بنام ههجوتو هلم داعملا ره بكا سا ذك داءل ا لغه بحاس

 اىوه الاذو(ىنملا) مب ودب دشدمآل هما سنج سفن « و دعرب با سة نىاوهدارا
 اهميه ذ يعج ردد ناك اذولوسفنللافبلغس الا أ ودعلا ىلع بلاك رمفألا

 سفنلا بول ةمو وف شاه! ةعر دءلا نم دوصةملاو هكر 1 لئام ين لكن ال اهنع د«.

 | نم نوعرف بصم نام اه مرجال(ىنءملا) جي ديلي ودتكدنخزود سفجزك ىديسشك شرعت
 ىونم سفملا ىلا لب رستجلاورانلا سنج نمناسملا ناذلهو م ووعق ىلا ءثرعردسم

 قرم ٠مملك( (ىعلا) «روفنل روز زودنرجودر هرؤدض زو دوج هةزوسودرهإ»
 (] سانلا نام اهرنرهرف قرحاك ىنيروتلان رفات هج مم اهم لكو رونقا دض خه لستم



 الارز هتارغني ,ناماهو نومرف كا ذكن ا اروون مر اذلار غنت امهل طراد
 (ينلل) يدوب راينا ترؤيكركرب ه دوزكنمؤمئادي وك خزودهكنازإلىوشم
 ابا يوجب لو ثيوحلاظو راش فل الرؤنالااعزج سوا لوةرانلا تال
 ارمذت 1 ىدش سس ى تركن يؤم ىارذكت» ىوشم ىرا أذل "لرؤعناه نوما زج
 || || انىرانئفطي وتيم الرؤس ال سوثماب زجرانلا لومت (ينلا) مد كد :نماددككنر وج
 | ىنزوددديدم» 4م في رشألاث يد عارف تاسلا هو ريعو ليذلا ارؤبص»-
 :نورغ راش دوب ونملا الؤدر (ىدملا) ممسكا دوبطهكناز « مهرؤزا
 ذنب موف مهج عبط ىقولعا عمبط مظعماب ىنعي مصاب نالروثلا لهأ نفر روتلا نم

 (خزود» ىوتثم نمؤومل ارو نم ةمايقلا موب رانلارغنناكبولغلا
 حورلاب نمؤملان غباكنسؤملا نمرضترانلا» (ىدملا) هي ناحنمؤمزا خزوددزب ركدك
 دقو هوارؤل دوران سنج هكا از ىونشم ا رانلا نمبلقلاو

 أرو:لابل امل ةميمحلا فو رانلاسفج سيان وملارؤءن الا( (ىعلا6
 امانرج هاعدرم نمو كدماثي دحردإ» ىمر

 بلطي أل ءامدلا ل نمؤلا دافي ريشي دح-افقأ(ىنلا) )ماد

 .٠ ناو دهارخ ناما مهىوزا وترا يواثخ ىلا هت هقانمراا
 اق مؤلم ورب مالا با .اطناضيأراتلا (ىعلا) يتالفزإت
 لاقاذا لاقهنامالسلا هيلع نع ىو راي تاسست ىراتعأر ا .طبالئطاز
 ليلدةرشلاو هيلا ليادبذحلأةمَقْرحَأ مهالارا نئالوفراتلا نم

 «نيدرذ ذك ا سكس ف ؤنك
 نم تنك ناي ةيسنحلا ةسذاجر ظنا كرم

 ىنرعدو ئناماه ىلئامناما رك » ىوتشم الشم تنأ نم سن نم نيدلاو رفكسلا
 تنأق ىبواالثامثنك ناو ىناماهتنأت نام اهلالأاءتنكنا (ىنعملا) قاع يلا
 يل رايها الا اشلسدار قارنا: ويلا رع وتل ارواصس

 4 نا نآو دره ىف فصو رسغأ « هدوكلا ىلئابودرمب روؤط ىونثم ىفامم 10
 هو الثام قنا ام فيك تدك ناو (ىنعملا) هيطما) عالقنالا (تضكنا)
 ةرئكلاو ءاحلصلا نءلكل ىأ اههلابئاوو
 .م لك لقا بو نمار س مالا تال سكعلاب ومهسفجب متن

 او شركيت اهو ناه دنكسنج ردو درهط ىونثم اذه ىنعفامهتب«:ذذلتتو ابواسم امها كارما

 لقملاو سنتا نمدحاو لك ناف هبنتو عصا (ىندعملا) « شوهو لفص بلاغ سفنربدوشلا
 عر دا اال دام الا نال فسم اخ لسانا ١



 20 (افففأ
 ةيناعورلا وعل !4ل هذ ىأ سغنلا ىلع حورلاو لعل بلغد تح ةذلاذملاو عازتل اوةمو سانا ىف
 نانووصلاو ولا لع لوتلاو اعلا باغت -ىأ شوت ناعن بلاش ةسقوف و
 نوكسنل ل هعلا بنام اهاجاف مهغلاسنغ لوقعلا 0 روس شون نولي ع سذنلا لأ

 م تدك شو درهود

 اًادارودْلَو دع ىلع
 لدم ىدعأ مالثلا هيلع ةوقمأ وادع تشمافتلا

 لاقرمالا ةبتاه نوعرأ ولا كاذو (يغلا) تفك
 مرو تنك هءارطلا ياك كىاهدعوإط ىواثم ةروشملا الى ءوماثديستا-اكن ام وا
 اماه ىلا هن هلا يا لالا اشك لاذ ديعاوم اوملاتو (ىنملا) هيا 2 تاآتغخاس
 درك ترو هول امرحم ناب اهلاشلا الاذلعجو
 .ه يماللا هيلع
 ا اه بنلافإتنك 9 ىو مالسلا هيلع

( 

 بوم ندروك نام اردن ام اها
 ىدومب ناسمالاب نوهرذ ناين ىف ناماه عم

 ميدي ردارتابي رك ناماهتسج «
 هلم نم ماه هن الكم عت :2 نام أه ارا ويوماتقءاب ديعاوءناماهل لاق

  نيمزربارهلكو راتسا :رك « نيل تدرك ويركز وكنا ىو
 هحاك 8 قوم ضرالا هما مع: برضو “اكمل عفو اراب 2

 لاقفيك (ىسعملا] 3 تفرح نآخ امسك نبا « ءاش ىو ر رانا ثفك هنرك
 ناماه لثاةلاو ملط ابلا تاماكسلا نع لطابلا كاذمرحملا اذهلثمنأطالاه-وىف
 ىوتثمهلابط اخ لاقرا ؟تاداه!!بدسىهىتلا تالا ىأر هنال
 تنأناطلساب (ىسعلا) موت درك درك دسمارلاع لجل
 رع اكسس ماج ب رك تلهجو سائل الجت“
 نمو (نعلل) م« جارخ كااطلس رك فكر « جا جامو براغمزاو قرا مزال ىوشم
 جارملا كنان نول سريكأ الا عيبجةفلاضالودانءالب براغلاو قراشملا
 كامزلا نيطال هر( عملا يداي ةيك ىاوتالاخ .رهداشدنلامىمع بل نة هاشدا ىو
 ا مسوهان نر هسا ذك كيابةبتء بارت -ءدأبةيك اب

 مامع دزب رك ديا دركي ور نب اميسا دئيستوج غاب بسال ئا كتاودبا
 ىله هتردقمدعا بري و اصعالبب رؤدي انسرف ىربالا يبغابلاؤد علا سره (ينسعملا)

 (ىنملا) ع ناك دنب هيك ىدرك دوي » ناه>درص ودور «مدواك انإل ىؤ ان



 نيزتدشرشن ةرازهردط ىرتثم دابعلاز غحأ نوكنأ اعلا درصتمو دورعم تنك نآلا كا
 نسح ران فولأ ةثامىف كنوك (ىنعلا) ه تسر داو ىطوإ خا . تسارتشوخ
 أراعلا الو راثلا ةرلهالا هتريغ نم لقوم ديعلا دج اسد ءيحاس نوكيينأب ةعباتلا» ذهن م

 ارامتفا(نر ءرذىداتو) فرخ ةروسول هنعاذب راناداك> انلارورغدادزا اذه عع
 تحنيأ (ىة نم ىرحت) لتاىأ ( راجنالا ءذهورمصم كام ىل سيل أ موهان لاق ف)

 أره ىذفا ىموم) ىأ(اذلهن ءريخانأ) ذئذيحو نور صبت مأ ىتءظء(نورم :تالفأ) ىروصت
 .داكيالو) ريق ف يعش (نيوم

 ةكناللا» انداس ناك نا (يلغ قلأ)
 ايف (هوعاهأق هموق) نوعرفزغتسا (فضتسان) هقدس نود ثينيهنانند (نب

 نيج ءاشىا !ملؤا شكبفإط ىوشم لال ىنهتلا ىسومابب ذكست نمد زي
 نيسلا ناطإسإب هتعبتاناو ىمومعسنتالنام اهلاقو (ىنملا) يب هرب نم مشد دايت
 انديسلد ارغنالا انه ىأ ناطل لا ىلء اذنه ىنيم ىزتال ىتحالؤأ يافا !عئاطلس لعبا ىأ
 انيادنيبنات ه نزبندرك ارم لقا اوسخ ىوتثم نيرادللةداعسب سوه ىذلا ىبوم
 ىوذثم ةلذملاهذهىنبع ىزئالتح قيمت ؤماالؤ أثاطاساب (ىنملا) مي نم مدح تاذل»
 سفن (ىنعملا) ينيمزنو دركدوسلو دركينبمز هك « ينج نا !دابمو تسدو:دوخ لف

 ىفدالاو ىندأ الءالاواضرأ ءابه كاز ةانهكنضرتاألا نوكن ناب نكسنالو نك: ةلاسحلا «ذ
 (ىنملا) «دنوشام شار ارمي وام دنالد ى ب وداعا جاوخناكد نبط ىو الدعأ
 ىنعي شان هجاوخ مهو ديهدسا مجال لئارسا ىبد_ءلايدارأو ىبول ثلتعأ:ءاندسع نوكستف
 مالا سس | اذان .نوذاضم واشنوبامي مجنالاسحلاو انعم سول لسكر تشم
 .:نات_لك سدارام تشك « روك تسودو نانمددنشو ر محط ىوتشم انور هسا
 روك_.ذ ءايعءاندسالا يع «ادعالا نيم نوكستف (ىءلا) «دوك
 439 نامزلا ةئءارةم.«اوعالا لهأ لاحاذهردرو ة:+
 وب .انال اواجاو رالوتلا مهاردلا نمفوب لاول همن ناماه لاو: فيب ل
 لامذالاو لاوتالا ىف اهوا هعت-اواهوراعتسامث ةئاراوا لاي لغزلا نمةصلاسملاوا
 (ينعلا) م رات خاب ىزك هناروك ارد « رات انشأ ىمه نعتدزات سودا ىوثثم
 هنأب جوع !ىأرلا لوس ىنعي جوعأ ناي معلاكمرتلا بهل دعلا نم قي دصلا مهميمل نام أه لاذ
 : .!ف مه هلسرو هللا نا عمهجاجوعاوه[معلءادعأ ني:ءملاوهلو برو هللا ذا

 عبد ويهالخالا لوتيهقانالامحلاو«اقد هأءاوهالان ها ذذكاو
 ناب (يعلا) مب نيكل نع دوكمارت اهاثك ىل « نيل ىادومئونزجو نمئدإلا ىواشم
 محم م م حس ل سل ل حا ل اتحجللا

 نما الو دع ضعب



 شيو» ىوشم لابسالا ممدارأرءادعأ دما مهل بنذالنيذاللغتال كريغ نكي كو دع
 نابةود كدنعةلاحلاهذه(ىنلا) 4« ترخآو لؤاوداودمك ه ث'لودوت ثلا نياوت

 تاودنيزارك » ىوتم باذءامرخآو مادخاو ىه-اهلوأ ىأ تلاهرخآزوداوداهاّوأ

 ةودلاءدهنءبهذنل فا (ىنعلا) «نازخد بكى مهارترامبت ه تازخزخ ىزاشن

 ةسبقاعرصبتلاو لئأتلار هي ردتل بة نوه ةوهىف فب تازخز نالت
 هكصص ل دله ديد سن روح برغمو

 (ىنملا) ير ادياءاروسكسسرخلا دننكن وح « رارقربدوبن كبرغمو قرشمإل ىوتشم
 اننالا ىعب ادب وم دح الن انوكي فيكو امهنهامىأ دحاو رارق ىلء نانركمال برغل او قرشملا

 مدرم تدك تمواباج « دذب و سرتزك ىروكر ف: ادب نإو ىوشم دحال قيتالاهفامو
 كاارراسو الدبقو لشن ستوفاضض سانلا نوكلا اذ. ر ضقت (ىنعلا) جدتحزو ر

 لامحلارثل نينعيطم مسهتنظخ مهملتره التكرم لمي هبتلاو قلغلا لاجرلا لئالثلماءأ

 هدئنك [ىواناجر دار هز دنثك ىف دو مالخاراكر هو ىرنثم لش نرف اضع
 د هلل مت أب لت املا مسلاب هحو ريثوآءاةوَسَي رقلطتا ةدصسا نملك (ىعلا)

 3 اسنارزاد درك نوعي زو يِؤسعَمآلا داع نء مر وميلظ

 ان (ىنملا) تملاوملا ميو ىولا الك سيئر لا عش (ديوم) عشب ومودو رهز
 لاذ يىرايتخالارأ ىرارطشالاتولاب هنع عجريد> ا ىنعيغرفي و لاذ نم عدجرب

 نمدوصسملا لزعاذا (.يتدلا فو راثلا باذم» ةرخآلا لك امرأ هنادب ومومعسة نا دج الا

 « هسفن تاز هك ارث ثخ ىاؤطى مرتاقمسسانلا مظعتنا معبود الا برطضي ب

 ىذاللي ولاو «فتثلذى نال تنأةداعسأب (ىنعما] هب وادك نوجد شىشكرسزك كآىاو

 من هك نمو هيرشنلا ةادأ نم ةبكس مك نود تا ىلع لبا ل_ثمريكسص: ىأ سأر لا بم

 .؟نيذلا نمحرلا دايعو نيعضاوتلا ند ىف ىلا عت هللا لاق لبجلاوهودوك فذ فاكلا
 نلوضرالا فرخ نا لما اح مم ضرالا ىف شمتالو ربكستلا ىف لاقو انوه ضرالا ىلع

 ءاليملاا حرملاو روفشل اتم لكب الملا نا سم ضرالا فش تالولاةوالوط لابجلا غلبت

 (يعلا) م« تسمعكانآت شكر هزربىزا هتسهاكلا دلتةرقزربكشنا» ىوتنم
 ىو ممل[ ةلمملا بارشلا نمركسربكتملا ىأ ق حالا ل اذو لئاةريسةت لماربكستلا اذو

 برشار دمنا (ىنعلا) كر ءرسدئابنج مدكي برطزا هىربدمدشؤفرهزربك نوحإل

 ص



 هدمد مسلا نا طعيولو ةشأشب رهظي وبرطل ان ذنهسأر كر ملا ًولعابارش
 دا دنا 2ك أجر ةر ذر :شناجرب رهز مدي دعسإ ىونثم لاقاذهلوءءاعمأ قز <
 ةيوكحر كح لعمي ربدملا كلاذحو ريف مدلاو هحور ىلع مهلا عقب ةدمدعب(ىندملا) يي دس

 هال عاوبأب ومد تم هحو ردخأب روظو رطميومبفذلذاا
 (ىنمالا) مداعموةردركندماردزدجرك « داقتعأ اشي ر هزكنا رك ظ ىوتم
 عاطل مدع نم موجاسأ مسكأو مهلا ارمز ىأ داع مون فرظنا نق مسريكتلا نا دنت ل نا

 هكنوج »9 ىوشم الث ةرسرص عي رباوكلهأف داعامأو مهعانل اربخيلا

 ٠ احس ربكش نات سرهزءرك_» ىرشم
 اناطلسلا اذا مس سياربكستلا وربكلا تلقناو

 :لارسك مال_لاهيلعربمجلا كلاذل جال (ىنعملا ١
 2غ !انثأ لومي ندا للا نع ىسوم انديسأ نامل
 ' .ةسلك ذخأب كام مهءارو تاكو اهيعأنأ
 اىهتسكسشنوجإ» ىوم لوب اذه ىعف ةمالسل و نمألاببسةئيفنل ار اسكن ناكف
 | نارك لارصباىلا دهاي (ينلا) هور رةفرذلاتسرةردنما ٠ رش هتكشا دهرأ
 منت الار عضاوتلارتناو نك اورغفلا بنام بهذاقر ثثلا فن ءألانال ارسكتم
 مخير اراب هراب تشك« دئيد فن ناك ا تشادوكى حهك نأ ظ ىونش» الئ ةرخاراسيئد
 برش َدْشن هراسدقنل !نمارا دغعتددملا نمل ىذلالبجلا لاذ (ىندعملا) يدئاك
 قرت . «تم لال اوجتي وندملا هيف ىذا لبجلا نومي رنورف يا ذهاب ةعطق ةعطقلوحللا



 انفللا

 (ىنملا) متن مخزكو رب تس دنك فاك

 برش فيسلا نم هيلع سبل ضرالا ىلع ىنرأا لظلاو قنع هكىذما لاذ لال فيسلا
 ةرخآلار ابئالا د سافلا عاونأو ريكلا نم ةيوقعا وللا لاعقالا بانت د اعلا ىلهذ

 ىرتممط ىوةرخآلاو اين لاف ىسول الاروقل ار وظ«نوكيال ت ةثكسملاو عشاوتلابهيلعو
 ةدايسلاىوغان (ىعلا) ميكو رخرئاربتوجرداربىا و ىرغىاشت ؟وتسطفنا
 بهذي ةىالعخا 0 طفنلا ثيزىنعلا ىفةلودلار بصتلاو ةموكسأاو مكس او
 1لاقةدايسلاو ةسساب رلا هلرايتخاب راثلا ىلا

 0 1س 6 نيبيددرك فدهى اراهب

 «نوكيرال هاجس نركب,

 تين دركاروك ت سوار-عغدت»

 ارب قيبكتلا انزل كاذىف (ىنعللا) ) وفروا معزا هنود
 ا ا ما

 نيذالاثنأرا نأ هذه يع قلما لس (ىنعلا) 4
 تسر ذو ر رثالاب هكر ىوتنم'انذل !يضرآ قا! اذه نم طوق

 دب زأو وفادوع سدادزا نم لك اذه ىلءف (ىبك) ه«تذك .هاوخرتب وأ ناوق كاك و
 نبا ار رشدادزااربكدادزا نم ىطواوسل برأ نوكم نا باطن ءمظع تال مح

 اركسلا ىلع بنتا ,ريضلا (ىنعلا) بدوون ادري تنكر يثق رنه هدووتكشاو ءأو تح

 ىلامتهللا لاقولا كلذكرش رخل نأ ةرصأو هلع ورئافن ؟ءانبىذلا اذه

 رحال“
 0 كدوحوا
 اخانانا_فالاربا

 ىونثم كا مةالسلا تهضرتارص اراب او و ربك يالا اولعاذا هم تالسو
 (ىنعلا)

]| 
 دك تاكرشنآت ذ# تدحوو» تسب ودرخ داى دش»



 آل ةبامج كلدوجو ويل اعنف رمصتلاو دو>ولا يللا ىف نوكية ىلاعت ل41 كك دوحوو
 نأ تيما مكح ىف ديعل نال رئاغم الو ةينبنث | قبب الف هالول ناك هك-اجامو دبعلا ىو كهل

 7 لاوحالا عبج ىفو لءفلاو لولا ىف دبعلا نالدكر ثنوكست تمض ةدحو ةبترملا ءاله
 نباح رشإل ىوش لانانسهلو لاسم موفي ل. لاغغلاب موقيالا ذهو ىرابتعا سمأو ةظحالم

 هيلطالامحلااذهحرش(يهلا) فوكو تةكردت مهن ىنابتهك ٠ وج لامجا ليرد
 ره ظب الوالات تبل لاحة لاما هذه ثال ل اهل اول يغلا ىف ءموغتالثلناللامعالا :كسعف
 لاك ةيد_هحلا ةمب مثلا داج ىلع باهذفاوة-ايرلاو بهتلاو ةوذغا ارربكسلا ةلازايالا لاما

 ميركم رك » .ىوتم داهلا هللاو رارسالا ءذه توف لاكلا ةبترآ تلضواذأت ةيدوبعلا

 هكءاىذلا اذ (يعلا] © نوخ لاحردناددرك اهركح سن «' نوردرد مر ادد

 امدر وما !ىلءدوبكسل ا نوكسر ابخالاو لاوحالا كان ةببهو لوه نأ ديب و هلق نا قوحيف

 ىلاعتهقاكرمشلا ةديج و ءاولك اهحافاس مم مشنيامو ةودقلاو ريكا لاو>أ لاوحاالإبدارأو

 نياارناكري زدرخ مكس 9 ىرثم بولةلا باب رأالا هوي الو بعص اهنمنمال- لاو
 لاوحالا نا . نم غارغلا لعفأدعب(ىنعلا] # تسسكء درذإك !مدركودالناب « تس

 ىوف ىلعءايك ذالافاكهتم ىلا دعْللا ده نالاهحر نمو قو ىف ىه تلارارخالاو

 3 يوت ىلا أه كرر كون يت سم توص ىنالةراشالا هيفكست لفاعلا
 نا دبنام اه نآلسام ف ىم لافت نآ اهالس5يلا عيجرمت اذه هيذكيد أب رغلا ىف نكن ا

 همالكبن اما لاذ مالكتلا طاش (ىقانأ] 1653و تارب ىهار»
 انديدس هلاقام قدس هلع دهن ىموم عابنا نع هدر ىا نوعرأ

 :ا « ديرا
 رطلاعطتميبهلا

 !ىراكرا وه ناه داو ديسر تلو د4 «ةلؤل ىواثم هىموع

 نةموقل> عطقناماه أل اذو نوعرف مف ىلا ةلودلا مقل تاسو
 نرعرفردم و( ىلا هدابمب>اسني:ةغياار هذ عيه « داموا دادارنوعزرخ :

 طاربملا نع هعنمم هنامآدبا اذه لس ناطلل ارب زوو بح | عمهننا لعمال اوولل اماه طمعا

 نفاياجي نوعرتناعازا مال لا ءيله ىو هند دءونإط ةيدبالا ةداعسلا ههرعتو يقتسملا

 نوعرفناانم مالبلاهياع يوم لمأعطقناس ىلاذه #ن وعر فنو ردرد ناماه نؤخس

 هدوجر عدوغب ف امل ىوومت ذك ظ ىوتثم نوعرذ فوج ل ناملهلوت ماك هسا بيد

 كانرأ نع نوهرفاب اللا هيلع ىسومائ ديس لاق(ىنعلا) هدومنكزورارتي درا دخدوخ
 ,ءاناطلس نكمل «تلبقولو كنناطل سل ابي هذ نكيرلدوه-او فطالا لاذ نكساامركواغطأ

 يي نيس نادت سديفار ورم ه نيتساردونمكىدنوا دخن 2 يم اذيرسأ ديعسو

 الواهل لسا العنا الو ديئليطعت الز دصال بوم نركت الوتلا ةئايلسلا كلن (ىنعلا)



 ,دونهديدزدمك ىدنو ادخ نآ 9 ىوتم ةردالا ل ىه ثسيأو اهلع رخ
 «نوكت ةقرسدوكست ىلا ةةطاسلا كانو (ىن#عملا) يدوب ديدفو

 :الو ىأرالو ةماةتساالةةرثلا ةئطلسلا
 انسياب « ماوه ثدندادمكىدنوا د
 :نيفلك لدس نركن ماوعلا اهك اظءاوتلا
 .ءلاامرتغي الراهلماودالثلئاسحا مهقرغل

 دنع ثيظرادخات « ب راع

 راش تلال دال عان نطل دعاه تلمزان الد! لاني ةيئا
 | ىفطصاببرعنارنماتمزاثمإو لاقاذسماو لاح لكى ل ءايولغسناك اف «ءزاننمودحأ
  ىل-هىفطصم ندومرةباوجو شان ىمازتات رك تعما مارشال .هك مو هيلع هللا ىلسس
 ةعزاتمناس اذه منفرطزانا ثح وترامانيردءوو ءأم نمل --وعيلع هللا
 نوكي ال ىتسح انني لاا !ذنه مسقا نيلئات لبو هيلع يبا لص لو هرئاو وضح ىف برسعلا « 1 سما
 نمةرامالاهذهىر ومأماثأ الثاق مل سو هيلم هيأ كس لوسرلا باوج ناس او عار اننبب
 دزن « دندمآدركبرعناريسما نك لف ىو( فراَْلا ن م-عنح ابمو لب قاحا فرط
 هلا لوسرلارو ةح ىفاو راسرارعقتجا برعلانايضأ[ىعلا) يب دندشععزاتمربمغبي
 نيان كش خب « ريسأ مهامزاذلب لفترعتاونإلا ودم يللا ةونمءزانتم ل بوه لع
 اذه مسقاانمريمأ لك ىلع مك امو ريمأ تنأهنالوسراب (ىنعملا) يي ريكبدوخ شو كام
 فاصئادودشخردوكير هاظ ىرتنم تامفئالوةدايزالباهذغىأ اسما هاو كاملا

 باها «يمعالاءذهن ملك ةصح نم (ىنعلل) مب ردو: تسدودام شوت ه وج
 تفك »» ىم كعزاننالوهح انهم ضرعتنالىأ يدير غانم هذ نمو فا هنالا
 لوسرلا موللاق(ىنمملا] هي تساهدرك ثاهح هلججر و رس ٠ تستاودادو اع رم رم

 ةرامألا قرضا يلءابيخم

 موق ىونتم اريذنواريث قلاب الاتلسر أنا لاةومقاغاطأ دف لوسرلا عطي نر مىلاعف
 مومااكلذلا (ىعلا) 6# ا دخ نام ىريمادادو مك اح « [ذقناز مهاممك شدنتفك.

 العار ىمهلالاءاضقلا نم ماكح نح لبر ءرلع هلا ىلص لو رم ةرمشحل لا دكسا ليدس ىلع



 تفك ىع تركي فيكو الم مسي فيكسف كل فنت ت:اهحو ىأرفةرامالا أضا

 لوسرلامهللاق (ىتسعلاز ه«دازرع تب راءاراملمم و دادشإ وا هرم نكما

 اهاطع اراك ةرامالا ءزسه ىلا عت هلا ىفاطع ايما ىل ه نكمل ابحت وهيل هثلاىلس

 ءاضقلا حول قاهتنثاو ل زالا نءاكدم ةرامالا قاطعا ىأ فونلا لثجال ب راعبكتا

» اهملاىف متةرسمنف هب راع شل لجالاها امك |امءاوالاسالاب
 ماعلا ماظتنا مكتط ماووو

 كريم و» ىرشم ادب ىلميفةيالورلاعلالاو يلو رتب راعءاشقلا حول ق ىهن لاوحال و
كش دهاوخ نب راع ىربم « تينا تمايتاننم

 ةمايشلا ىلا ةيئاب قراما (ىنملا) م« تا

 زفاربماىادئنفكموذإط . ىزتثم مانالا نماموياهت ءوكحرسكستسةب راعلا ةرامالاامأو
 انو

 انبرسعلاءارم أ مهوموتلا لاق (ىنلا) ع ولئب وجانو زفر, جسوم .ى وكم
 سيل دلاط سعي ةدانزلا باطل كلام ادئازالوةلغتالرمأ ا اوعمتسلام لوسرلا نماوهةسا

 « مازد-هآربىرانامز ردإ» ىوتثم لبن ءؤنوكعبتن تحائيلع الرله ىلع ةلطاو

 ليسرم ارسال نمىفأو بانر وغلا ىف (ىنملا] م زف ارطانآثشك دمك يس

 باص أ لاحللا ف ىسملالارهقلا ةروسب ىذا اا هللارممأ ن ىتعي فارطالا 3: المر

 |رهثلها ٠ بيهم سيل در رارهش ورط ىوثم هيفارطألاتألتماو

دملا) يك بيعرهلبجن نك ناغنا
 1 "اناليسلاو(ى

 اريمغيب تفك ىوتتمىل امن قا ىلا وع 'م موك .ةلاح دليلا قلم ةلجو أل

 يلو هيلعمتلا ىلسىنلا لاذ( ىنعلا) يتاو 0

 ةلاسالا«ارمأ هللا ءاشق نم مثك/ تلا ”ىكنآلا أن اهتمالا ثفواذه موا

 :اتاضمارددوثات «دتكفرددوخ ىريمارهإط ىونم ليلا اذهاوعتدا

 ايالك ليال :طبارن امتمالا ىف هتزمن نوكيا

 ىفاعسمىو رد تخ ادا

 لش وجار يسلا فطخمارمالا كاندعب (ونلا) مدون
 ناودلج تشكك اهزينإل ىوشم دونعلار اغلا لبا

 الاذلاهلاوتيبارحلاةسجت (ىنعلا) «بيةردوجءداتسبا بارسرب و« بينغ
 نآماق هازل ىوتم دلبلانمءاملاىرجد :املاسأر لع ببقرلك الرابما

 الاذماقهاوةمهنمو (ىنعلا

 نرجو ىوتم ءارعلا بناجل يس



 ءارمالا# /
 نماوراس ءارمالا ك:دعةرهابلا ةزهلاو يظعلا مالا

 « دوبهريج ناشي ادق كسك هسزج» ىوتثم هالاسربنيق دهعو <
 ايلاعمهدسحو م_هدق ناكر فا ثالثربغ (ىنملا)

 كامب ىونثم نداكو رخ مالا هياعهترأ اولا مدهراكتناو مهد

 هلق لو مهعسا ىحم يكب رعلا) ع الر

 لس زهت ل يسسارنأش مانإل ىونشم انرمش موب لك دا
 بهذا عب رسل يسب ام برعا !لوا

 تيل ةيوماا ةيدبألا هتلودو في رشل اهعسا نكملورثأ ممتراما نمالو هثم قبول تح مهعسا
 (ىنعلا) 6 مابقز ورانز و دره ودرب ش دنيز ثبوت عبط ىوتشم
 موي ىلا موي لك !ذكن اذا ةيودلابدار أو اب وب سم ماو دلا ىلع ملو هبل ءهللا ىف «
 نوعرئابو(ىءللا] 6« هءاررخ ماهدرركقوخر و ٠ اهشطا مدرك تسلةعارترك 9
 نانغ 9 ىء اصعب رامصال تينأ اراسج تنك تارا فطلاتل ل عن ىلا لع لمع كل ناك نأ
 لبطسانءاذنك (ىنعلا) منكن وخربت سا سوك اهءزك ء مكذو ريترخكن ز
 أرخآنيردنا» ىوش» مدلا نول كسار كمدُلَلعَسأ آلا نمو حر خأ ينال هله
 رمح اًاينالا هذه ليطما قو (ىنعاا) 5 ادش اتى ٠ نامدرمونارخ

 : ةجنم نر دححالسانلاو
 ام نماوةءأيو سانا
 .تأتلال بالا سعه (ىءلا) «بهقسم

 دئابضرك ارورخره « باارسع
 نكيرلنا قمحأ ةري_راج لكلاب

 يوخو لفرد تشك اهدزاكم وارهتر دوش ىاهدزا إل ىوشم ابدؤ ءوالريةءواب قسم
 ةمديطلاو لمثل! ىفنرهرذا.كنال كرهت جال ةريبك ةيحدركست ةيظعاس» (ىنعلا)
 (ىنعملا) « نامه ىاهدئاركشب يل «ناما ىنرتئهركى اهدزالو ىو ةمظعةي>ترص
 عميطت فيك اهلا ةيح ىلارظنا نكمل ةعظعتو وكل ىلب ب نابعتو ةيح تن الم نوعرذاب
 اردازي ركبال_هدك م ىنئابدمآ خز ودزااصعنياط ىونشم كيلع مميهتفيكو ىرعأ
 بيذعتلاوةلثراتلاناإكف باذعلا معط ىطةراثلا نما هعلاءذهو(ىنءملا) ه«ىشو را

 از_علاشيأ[هءلاهذ_هنالخلاعتهللااذك ةرخآلا ىف ةاسعلا
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 يقل ىندعبهقالورخعن انمر وي ىأ *ايضل اى ةيهعلاو رذكملا ةلظ نم برهاو نوعرفاب
 (ىعلا] © نمناد ر دزدوبنتصلخم و نمدا دئدردوتىامرد هتروإل ىع هلونسر و هللا ىلا
 ىأ ىروغتن مثل ص الخاله ستش ىأ اذ ء نسل ىنبنىمباةمر وت" اب ىلا برهتل او

 كالانأ ىنالةرخآللاو ابن لا ىف ىلا نم تاغاعت نمل ص ال خالههتف
 ىوتثم ىنتفلاخناةرخآلاوايث لا ف ملألا باذاعلابهللا كلر مي

 هذه (ينعلا) تسامكن ادي خز و كسا تساهدزا مدنيادوبفامعنباإل
 موجب اذلعرثأ ايثدلا باذ عناق ىلاعت هللا موج نبا لو نال تح ةيحىهنآلا نكلا هع
 رد .؟لوذيالملاظال هللا ب اذ عىل ولا فرع اذا ”ىلو لك عملاط لك لاحا نكهو ةرخآلا ف
 يناسانشمكت 5: .ردإلاراناول دافاوقرغأأ اقر !ران هموثو نو ءرث ىلع رصلا لمح هلل نا
 لأي الو ملا ةردق مان لكنا ناسف اذه هه تساعك خزودو تش اكد سري وح ترد
 امكرع إل ىرت ةنجاراتالحد حار تكف سدارأ اذا ىاءتهئلانالرأتلا نيو ة:اانبآ
 هللادارأ ناكملك (ىعملا) يدنكخفومادغيصربارجوا هب دك خزودادخ د جاوا
 صوصخم هللا با زعنا نظن الذ اسف [طابر ريطلا ىلءءاسعسلاج وال هدتوارات هك لات

 مها ىرتشم باذملا عاوأب ايندلا ىف يذعي و رأتلاىفةرخآلا فلا !عشيلا
 نوعرفاب روظي ىلاعاهللاو (ينعملا) كيل ةراؤب تزود يركمت « اهدرد

 ةمظغ حو ارانضارمالا دوال مرة اوذتىتحاءاجوأ ساري
 ارتناهدب كدت اب

 ةدسش نمىتسحال-
 تق ىادبات ا« ركشدنايو ربنادندزيزاإو ىوتشملا»

 أر دذلاو مكسصملا وتو ةردق لسع :ىتحاركس فس لذسأن ءتيفب و(ىنعلا) 3 :ردقو كح
 اعاذان(ىدملا) ب رن رتععان تب رشزا نكركف و زكمارناهانكف نادي س9 ىرنش»
 زرت_غال ىنلاةيرضلا نمركشف او كناتسأبيدولظلا ضعناليلا اكان
 م. دنك نوخ قح نا ,طبقربارز نط ىونثم ىلاعت هللا لبق نم كل أ بالو فاخت الو
 شييادبانإو ىونثم .ةءلقلا نصملاوءال_ت.الاو البلا م مهظذحيو طاب سالا نصحيرب امد طرقلا مو ىلع لينلا ليصل اعت هللا ةردق نمو (ىندملا) . يدنكتوهحمالب زاارنايطبس
 لفاعلا نيب ازيبق هقلادنعنا لمعتا (ىن»لا) يي« تسءو ءاررايشوهنايمرد ف تسهزي وح
 ءاثيللا نمءاطصلازيج وكالاسلا لعبلو طبقااو طابسالاكهّللاىو امي < ناركسلا عب و
 نع ضر هو هعاطأ نمىلءلبةمهتلانا لعب وامز لك دءاقتملا نمي رطاا فشلا لاو
 .خءارنياوار ناداشك هك و تسندوم اد لينال ىوتنم ءاسع
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 ىل_ءقاغناو حابسالا ىلع فنا نازيقلاو قرغل ا ىلا«ثهللا نم لهذا كرابملاليثاا (ىعلا)

 مدن ل اعوا فاطا لو ىوتثم تورفاكلا هموقو نؤ ءرف قرغو ل ئارساو ن باخ ىتح طبقلا
 نمنكيول نعم الفاعل يذلا لمص ىلامث فلل (ىدملا) هارلسةدتكهب اوارهت « ارزين
 لاةبثرع لبا مدادالوأ دحأ لسا هع ىلامتءر هو «ئادعأ نها: ابح ا زمل لوذعل اىوذ
 بح امايأ هر وظ ىلع هلمف عني فيكري غو ءاخأ ل تمفالاع هنوكعم ل طابل اوىاسا نم مل
 بارغلا اذهل نوكأ | ىناب وا تقولا كل اذ لاق بارغ هنف ديان يماارغىأر
 (ىملا] 6 ديريدوثروةيلقاعزالثع م ديرذ [لمع مركزا ثادا جر دإإلل ىوذُم هئفدف
 نسلاو قدعلا نمسح انادامه!تفر الفع ثادامإا ىف قلخ همركنم ىلا أ هلااو

 انكولاولاقو راذالا ىف رامكلافرثعا ىتح لق اعلا نم لمعلا عطق هر بيس نكسلو مبعلا ن#
 قرا هناشن مو القاعرذاكل ا دوكعمىلاهنهنلان 'ىأريهسلا باص#أ ىف انك ام لمهتوأ عمسن

 ةعلا هش نم نكي هنوكعمهءركو هفطل نمدامحلاو هرهتبعسب هلبا هعجزييعلاو

 اهخ ةرمابنارابنوج لعل ىوتنم الاوجاو رايي علا نمل ارذ هاذعو ىلاعت
 كاعتهللارمأب رطملا لدم لمحل (ىنعملا] م( عر كولد لج مثخو نإ لقعو تعرب
 بناجى أ بناجلا اذهل لعااو دئاز رد باتس[زَرايتح تادامإلا قرطماو بكا

 ءروغ ىلا عت هللا تال بزاللا شل مرويات هنا ب شغىأر الغم ١
 / رقم تالال لا ةيدو أ ىف مولع
 نرنأب م-هعيج اعلا مقلاو رمقلاوسعْلاو باصتلا (ىنملا) ديو رو ديك

 هيرمأام ىدعتبال لوهعلا باص#أ لم هتمدش ىف تبان م« لكىأ توبه ذيو دحاو ب

 (يعملا) م« شيهنو ماك هزدنام سا هنهك ع شب وخ ثقو ردركمدبان بر هو ىوشم
 3-ةنالو هن /هنيدملا هنقرقالارهظبالو تار وك نمملا نمد اوك علطبالا

 ذكرحو العم مهل ثيثيوتاد املا لأ بنل باوجاذهو
 موفتالو كرت الث ىأل (ينعلا) مياس مودلتسرددندر وكشناد ه اييئازارزبا موف

 كارد الاولعلاب راو اعلم اونأ لو مولع هه ىلس مهنا ل احلاوعايبت الا نمينعملا نه
 اعل اوين ديس عموءايننالامامعم رطا ماكتق كبة رثؤيلوأ هعلاو رطا ىف مهةاطنرتأو
 نوج ٠ سايافار ,ركدتاداجانلب ىوشم الا اذه ناك امر مال لاو السلا ماه ئموا

 الب رخخالاتادامملا ضرغتول_قولعت ىتدح (ىنعلا) . ييسايقزاىرادكلتسواسع
 أر جلا عتاد امجلارئاسسيقتىأ سايق .عاوأ علا لمني رهاط ساي

 اصعلاو



 اصعو نست ءاطإ ىون ريدغلا ىلع لدتةعرجلاو ريثكل ا ىلع لدي ريل ةلاتالاسعلاو
 اتئاورسل !:ءالقو 55 ع ) « دو ثري ركد ثا دامحزاو ءدوشر ها

 ذا 0 0

 الوب اسعار( يلا 0 !ودر تايم 0 5170
 اهلل شم[ شب تاداملارثاسإمعا

 يف -ذدركش رهخاك نو راف ؤحردو فسخ تقواناد شدا دنب
 :نأننو راق وف فلات تو ةلاهضرالا ل:ءاولعت درخ الاثاد اما
 ا ا

 هللارعأ ع هيرمماكو (ىعلا) ©
 ىم رمملاق شناوةعالا تب رتقا ىلا عتوطا لاق قا

 ,ذلاكو (ىنلا) م« مال_ار هاذ كرك ار وطبع» هما درت لت

 ةنمو ريسلا فروه نموها هر هيل هللا ل قاطصاا ىلع تاسار ها ماتم لك ىف رقعاو
 هيهزتت (هلمستإ ءارسالاةروس لاق ىلآعن هللا تالرأ ملا طسو سم كاراشتناكملاءلاىف
 ابتلم (عسيالا) نا .انوا_ك انت ا (تاووبف نمو ضرالاو ميلا تاوهسلا]

 سيل هلال (م وهبت ) نو مهغت(نووةغتال ,كلو) دمع وهلا ناصسمل ىأ

 دوجولا انو ذ نمرة لكلا تاثأ ىلا هقانا| /ءاو نيدلا مغ لاق نيلالج ىسؤنن

 .الارهو نوكس!ا نط اب تر كسصعملا اوي

 لئالدلاءذ-م تدق نرلعناونا 0 + الارادلا ناو داس الا
 هلراب رهن اصلا ميزت دهللاو ميستلاب ةطاناي وكمل ءانال دوجولا تا ردن

 اذ-عو ماللاوبا :ىبلا دي لى صحا قطن تامللا الجو مهن نمءالوأ ام ىلع هلادو
 هضاعباو تالا“ ازجادوثباذه واهرابخ أ ثّدحَع :هوبلاغأك ةما

 تاوملاتةطاناسألا اذه و يملك قطنأ ىذللا هللاانطن أ نولو ,ةمايغلامويهسيل#
 لوي ع رشه اولا دلو تلا ىلا اورهذةغسالغلاامأو نب امنا الات نحب ض

 ميدي رك مبدقاراءو تسا تيهالاركشما# ىرهد باو>و ىف اوىس ندرك ثحإ
 ملاعأ مدا ء اهذرةرهولالار اكساب ىرهدما باو .> فو ىف اغا !عمىنا
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 (ينلا) 4 خرج نبا ثنأت « ل ىو

 ثراو ل فاست قارات كالا ثدام ماعلا ىسلا نئاابدارأو دحاو لاقس ا

 92 لك ضرالاو تاوه-ل' ارب هظوءاسمدلاىوطنموب وءامغلاب اهدلا قت موبمل ديلدو
 ناد نوح ربا ىئداح » ثردحفاددود تك ينل ىع « .وآلاكلاه

 نآل باصتلا ثردح ثورغلا ب فيكورلاملا ثود لعن فيك ىندال لا تاق (ينعلا)

 هنهيلءملاعلا اذ_هاوأر لدادحآولوإ[تنأو باحلارووط ن هرخوثمتيغلارو ىلا

 (ىنلا) «بانخ ؟ثودح ىفادىهحرت بالغلا ازاتيندوخ ؟رذإلل ىونثم اخس ةثيولا
 | لهو كافل ارسم !ثود_- لتف.ك تنأكةَرذامالغناو كالثالارودنءتل ثنأو

 ثدحر ناك مرك 9 ىونش بالفناو ثو دح ةفرعم ئئالكى ع ىتلاةرال نكي
 ةوكشةساجتلاف ةريغسسةدود (ىنسعلا) ذي ءزودب ورخآدنا ديك و نيفددثاي
 ناد ىرتشم ماما ب !موذيادب طعن ىتمتنأواسهأ دب و ضرالارخ معن نم نوف دمو

 اذه تعقتسا ىنمايتنأو (ىنعلا) مة دبعرزب رخاتفاحزا و ةدينش ردي زاديلقت

 ىوتثم ماعلا اذه ثودعيقاعتلاىنهلا لم تر دشن انج نمودبأ تلال ن

 ل (ينعلا) © وحي وك نور هكر تود ريتا هربت اح

 تفك 9 ىم اذه ىلعةداب زلالوق طالوت كس الاول اعلا ماوس يعل هربلاام
 الاذايئسلا لاق (ىنماا) يقي رأ

 0 اارعا) اذهىف ناش بينما زم
 ليقولاةيظعام-

 مه رركسكودتآرب دهتش :تودوم استر دو ادجود ف لادج عاننو

 كنيذىلم ع قجابارطضالاوزيعلاو بعتلاو لاو لادجلاوماسللا تو فو (يسلا)

 عيج وسن مإل ىرتثم ميظم قلخ نهم بازحا ةيمج ىأ ورك ةماك-

 ةيعمجلا تابت هذانأ عع «مدتسس تانكي لاسزا عالما « مد
 درك تذكى ينأ إف ىرشم م مهب تعمتساو مهلاح نم عالملالا

 هلا لاو و لاهو مهمدحاولا الاذو (ىن
 ىوتشم در دوجولا بارود عنا هلارونأس هر ثداح

 ة_هىداللات ل ةلاوهو
 ففي لب المنال



 ىذا تركسنأر قالذناتركسأ هرفسا, ىنسلفال ىتسلا لة (ينمملا) مار فاز رود ذرب دو
 مهاوخ هن تاهري تفك لذ ىرتثم تادوجولا عييماط قازرالاب و با غااو ربل, تاوه
 ةقباطم ةدشل نكن ا ريديلغتلابهراتخأ الأ هوت ىذلا كلاذو» .اهريالب هعم-أ نأ باطأال مالكلاذهانأ نسال لقلا لات (ىنملا) جدي زك ىديلقت تكيف وك هجن « دينش نم

 ةجالب مالكلا | زهنامزلا قريذأ الىنالالا هه ناهربلار ةلعابتأو ظقيت # مز ردارنبا ته ىفمونشن لك ناهرب وت رواسب
 تحت ذك ظ ىوشم هريس اح ىلع هلاحأ لاقلاب مزلي ال اغلا تلىنلا لها

 دلتا ىلا لات (ىنعلا) «تفامريتاهناج نوردرد «٠ تسغاج نوردرد |
 ىوثم قوذوفا دجوفاعاىن»ب قخمحو رفيف هربو ىرس .ىف ةطا :.هولالار كساب

 / نك ماه هه ند مث .فهذضزا لالسه ىنه يونا
 5 .ارأانأ األ ال_هلا ىرتالل-:ر

 هى غتو ىلف* اعمىف ىفاماىلاله ىرئالة نيةيلارويروذنالا
 ا ورسرد هك قانو ثثكرايسن وكو تفك 9 ىراثم

 !كاذلا اذه ىف قافناريتوار .ةكيجيس لاقلاو ليغلارامو (يعلا) هجم خرج
 انميسو ريغلا عيناك اردكعك ٠ نا ىلع هثودحو همدق فو هرخآرهلؤأ
 7 ةحمبوردردناراب تفك 2 ىراثم نيزلاو
 ةوج قوج ىف باصصأ اب وال ىنسلالاقو

 اىنملا) مد[ ث ودجر أو
 1 0 ءامسلا ثرذح لم فعاد
 كسمأ[:أ (ىنلا) «دورٌشنزكك رء

 ال
 (ىدلا) «تاتشاع وش ءرسلامومعه هنا د, تنادي ىداب زردإو ىو. راثلاىف
 ىلذ ىف لوشب هاك ن عش اعلا وش ءرلاكناسنلا ىلع ينأيالن ا هريلار ةلعا كلنا ملءاو
 العو دوجولا ب اوا هاو قلامأواوةث دمع لالفالا ه ذهن نيد
 ةرثؤمو ئذلك قلاخهللاناو لالاو ليلا كرتو راسثلا ف باهذللا عنا هلادو>وب
 ,ةقرحم تياراثلا اولاقةهامإاو ةنلا لهأ نا ةيعسطاا

 ناديت لماكل يذلا رزقا ذهدنم!نمدان يو
 ا انوا ناصتما لحاذ

 دربه لم تناكسف | عبط هللا لازألرانلا لخدولاشرفو السميع دافعا هدة نهدي موا
 لاو ةيذيكورسنااكتاسثا هه بالي ن اللا ىلءىنأب الن أهرو 2< باذلإ ىف اذهوامالسو

 اديب ث سين ىرشم رديإ قدي سو فادجو رمأ هال ايبلاو قطنلل



 عل

 سول ىيتوىاةرسآأو (ىءلا) «نمىو رىراذو ىدرزكز ج ه ند ىوكو تفكوريد

 ةوولارثأ نم موهو ومها -لاهتدقا لاثم-جةلاشو ىموجو رارةمارغر ها
 كم نيدلا لنيصاغ الا ىيقعلاو اال نيد نو دبح بال مغانيبهللا ىآنيدلا مق لا

 جدزملاعمدلا(ىنعملا) دوش شلابجر نسح تدع ودود هناو ريغ درب نوخالش او

 ىرولا لول ىري هوبلا لاةقوشءملا لاجو نح ةحنركي وهو ىدخو ىسهجو ىلءراج مدلأي
 كيلعهبهتدهئامدعبابحركتت فيكف م لءلاو تابلارك تقرأ الوو ,لاط ىلءاعمد قر

 © قيك«ءاع شيب رددوبك و ىجماماهبا نمت فك » ىوتم «مةلاو عمال الودع

 !ةئاع دنع نوكستل ةععا تاقيجلا اكسل ذل هلع الان ىن ال سلفلا لاق( يامل )

 نم ىلقوتك م يزود ىلفوى دةنتوحشفك ظ ىوتثم الع ثوكسلا نس ةعو ةبآ
 || صا امنا دعتلا عدي امل الشم ىئلاغلا كلا كاذلاغ (ىنملا) يدتجراع رك

 انأو شغو لغز تنأ دقت ؛ صلاح دغنال غزل لوي وأ-ةنرغزلا برشي ولغزلا بامااو
 تسهر ىواثم نسح مرتحم ىأ ة.تلاةادأ دثم ظفلنا ىلع ةزعال بوفمدثجرا نسح

 *الومنب زييقلا (ىءلا) منير ثودنبادنةةرد شب ؟رداك ىيرخ كن اقم ش1

 ناهصلتاو زان رثلا اذهان ل جْش ناب رانلا نامتما ممالارخك

 ناشلاميزاصاخو ماع» ىونثم يشب وفرت لع نونزلال .حدادزي دةئلافرانلا فوي زلاو

 ٍصاواناوماوعلافة.تتولا لاذ (ىغلا) 4 2 0 ثوناكزا« ديو ملاع

 ناجىادم شن ةوبآ ف ىونثم نيةءلابناسصنو

 انا مارانلاو ءالا أ فورا(

 متالؤأراتلا لا ءموعضيف سائلا -

 شن اردودرهوتو نم انإل ىم فون زل

 'وارانلاف بهن انملك اعمثنأوانأ ىت- (ىعلا) مي وذ كاناربح ُيفايتم ٠ ميدرا

 :-نياسعنر ان اهرب و ىرايشتاىف ابا ةفدوكتو راذلا فك نموب

 تنأوانأى د (ىعلا) يترك ارهركتاؤون ماك «
 ةياعاه حلاها تنأوانأ ن المت دصرظي و

 اردوةودره « دند_ثشت اردد درك نان مه ىرتثم ةمالمو
 .امهنمدحاو لكبرشو رانثا ىف ايهذو ىلا ,ىسا |لعفا لك دعن(ىنءلا)

 (ىنلل) دركي ثءزاتوتخاساروت» و دركب رتسك ار تخوسار لفل ىج راثلا
 نمفااأو ىرطأو ا.مالاجزتمم «ةلعج قثاا لاذرادامرهتلءجو ىنلةلارانلا تفرحأف

 | أ ؟ردئادب زوسو تسر ه ىدءدرمهدشي وك ادسخ نك » ىم ةترتشت ىأ لالا لاح

 تاكا



 الاذو احن ىلاعت ل ةينادحولاتابثا عدم برسراي لثاقلا كاذو (ىعملا) يدنا
 نالطر م امها اك رملانلاورأتاا طسو قرتحا ينقل اوهواتزلادفو ىغايلا ىأ ىلا

 ىمعل ادزو ةماقالاو تاذالانيح ةذب ريشا ءاممالاو مالعالانذ 1, نموقسا ساب (قملا)
 تاماركوءابننالا تازهعمركنأو دورغبضفرانيرانلا لّوأ أ

 ةيسداذ ف لولاو هلل نم تهمسو كني عي تيأر له 4 لاا مهنع
 لع لوسي مساو للا مع .!ةمأقالاو ناذالاىف روك ذملاو لع عسج مالعالاو “ :اتسأو كاعم نما
 رخل مقعدا هروأ لنيل نسم دفا .:-الغاسم ”ىأودارغنالاوي رطا

 شك لجازا ماننياتسهدب زوسهنمك »» ىونثم 4بلو مويلك قراركسلوأ مشن
 ”لجالا مسالا اذه نم عبجرلو قرت ل ىنسلا نأب (ىنعلا) 0 لحجر تسدوب رد ىعم#
 دك هي قرهاك لجأ اردسراصإ بو هيلع هاى سهنلا لوسر دج وهو هاوس نال
 + ثول اىتعج لوالارط ل ىف ل الاف «لئادردعب قاب هرم

 ىأ لال جالا نم نزولا لج الا شهد اح ماللا ديد_كةىناشلارا
 از كسمر اثلا ىلم مارح ف لا هنداكَم ينااقرحب ل هناذو في ردلاههءا ةمسظع نم
 هديردر ه نارفردناناهرنيزنأر ار مدس قوم راثلاىلء مارح قداملاهثراو
 ثءعاذا هنالثدلاوةب اغلا هداراو نغرجت .نانس نزوىلء (ناهرلا) «ناركشم ىاهدرب
 ىئانا !عمرانالانهر هدو متر ىلا دعت حبل باغ نانانهرعضيرخكعمدحا

 مبطلاب ةفرحصرانل ا تناكتاو ىلا هةهقادارأ نا ىاو» ,ءدف قد | ءانأف قرأ لنا طرت
 نمنرلاوىرهوملا لاةنرتعمج (تارملاو) سانلا لعوب هذ ءمصفاسعيب

 ا امو ىلاعت للا اق هيلع ىرتوهتاطأ ىأ هن زر اضبأ لاقو د_>اونامز.

 ةيلغلاو ثصلا اذهع وبر لم فولأ ةثامنم مكن رق لك ىنث(ىنسعملا)
 (قحلازامءاواويلغر المان مي هذ ءراسوةلاسي .رلاوةوبنلاو ةيةولالار كتم بج

 بورتو نزع ءاو زرق ةاوش يفقدك دو هركنوج وو ىوشثماولجتو لطالا نم
 كك ماودوف ابل قحلاو باوملاراصاتاط رولفلاوىندل انامل (ىسمملا)
 زا دز م دمكسناكمدركم فال كم هيلعىل«بالوولع قا نان باوماو
 4ئءرخآى لايك اح يلبي ظوتطودب
 سو و املا مدقل بها ذفاو بلاغو ناار غظكلذلا ثو دحر يلا نم ملكت ىأ
 ماعلا و دحو دوجولا بج او ىف مهشراع نءىلع مهتبلغو*ايدنالل باواو تازمشملا ماودف
 ل لا

 عا ىوش و

 .أ اذاومأملوالا



 ممحز

 انطابوارهاط نمآن مسالا تازمجملاوةرهاظلا لثال ها ىلاءثهلاوهرئؤم ناو

 ءاضناونامزلارخآ ىلاارج لهو « سفن ءاةرع رسذلا مور هل ا ورغكلا نطبأ نم ممو
 (ىنعلا)# ركراكتنا دك ن دسربناشنكب هدر درزهرامهركذم تحط ىونثم نارودللا
 |ركتملاراكسنا قدس ىنءللدأ ةءالعالو لاملا شر ولا رارغساماودلاىفهركنتالا ةهع

 لاقةمالعل ان ابياوئالق مانأ هعترو عسارحتو هلاصخ جيو لاح فعضو ««>و رارغ سا نم
 اش نهك لاء نيردرك نارك ىانأ ةردهرانما ليل ىوتتم

 ا 0 ءرئاو مركمالا ىلا و
 أراكز و ردزك داي » ىرب- ع اضاردهكوكى ربنم» ىوشم تاو الا ىلعأب هلل بيبحايو هللا
 . ى أربح ءيلعو هيف نوكم وهربنم ناو (ىنءلا) ب ىركس" ا
 /عردورانب كل نك نكل هنامزر همءارك ذديوةلاسرلاو

 داما !نمىأ مهئاهسأبإ ب

 ةتلارسدهسا وذو رفاه سنان وفي هعسا سو هيلع هللا ىلع

 اهناوو ىرز ىورابو هرثنخرربإىوشمنيل هرماو نيدنلا نم هاوخارك ذاته لو هيلع
 اركتممسا ا ةكس ىلع دهنايرأ بهذه حو ىلعوأ ةضفهحو ىلع (ىنعملا) م ىركتم مانةكسرب
 ةئوكمو هروما وله بوتكم فأل هارنو لينا !ههلامأودورمنر نوعرفكءايبنالل
 ءركسعتأ نمو أ مودعملا مك ىف رهف هاني م دعلاما م _هئامأ,
 مباكلا ماوام رزدصو بانق ؟نوحزهم ناريكمدوخ ف ىرشم ا دبأ مهرد ىلع هعسا
 ةلامزهملا اذسهاجا اهك-ةالاهسةنانه لا ايما تالاحلاو (ىدملا)
 لأ «اليارل ةريض> نال :؟املابدارأر باكلامأ وهما ةز همر ةرهاط سعشاك تاس
 اه«.به + نيمنارغلا اذهرتذولا كاذرهأ ناسلء ا مملك لزنىذلا ةيعرعشلا بتكملا

 كمل ناساو ةيقوملا نا ىلع تارشاوأرامإلا طسوس هد ارو وظكر هاظو روهشن
 لك هزأو مجناغل ىلع ناسا لكل هأ هرم فةيلم لاو ةبلعلا ةمكسحا هبن تبانءالعلاو انرعلاو
 دعلال سلفي لوب هنأكمل تاور رئاسا ذه ىلء سو مسهب راشم بسن ىله ةلامن ةئرف
 نإاو سئالا تعفجا قل رق ءيفروطسلاناسل ةئامبح املرظنا لب ةزههسةرهاظلاةزمتملا



 نم اد مئاوعدار هلم نم ةروداونثانان دبع لسع ان بب دؤؤك
 دال( 0_0 نارا فرح اي ء؟ اسمك هرهزإل ىو نيذا

 ةوالتلاىأن بلا ف فرحة دارزو أ نآرغلا نم فرح ة ريس ىلع دال
 ,ةمانلخ اللب واقالا ضعب انءلع لّوةتولو توطظن ا هناوركذلا

 ب « ىرغىانب .نارولغمراب «ىوش بامان كوش بلا ةرايإو
 دارأو ايولغماضبأ تنأ نوكتق اهب دص نيم واغ

 ماو ةنسلالحأ 'ءالعو ءايلوالاوءايننالا بلاغلاب

 » نمدك د مآ نيمهركش نجح إو ىوشم
 ١ اذهرغ ىرأالنأ لاقتأبى أ اذك هيلدو
 لاذامأو( ىلا «تسيريخت ناهي ىاهتم كنت ٠ تب رهاطاجره
 » ىرتث» ةرذذحلا كسلا نمريؤجرهاظادلا ذر هال نطو ىأرهاظ هبف زم لك
 .نرهاط لكل (ىدعلا) «تدنءاك اهاودردنا طومصه ٠ تنطادوخ ىرهاط

 ةىرأاللوذب ركاب ةبو دال ىف نماك ع فتلاك ب
 ايشالا قئافحركتو انو

 79 هريعايكاسلاتالسلواهتش
 كني ههروتاش يرفابااب

 ةمكسااو ىنعلا لجالم_هاذفلخ ا
 مش تيرم عن ديما شن نيزدراكن يئافن عهإ» ىونثم !ورتالهفلا

 | نكمل « لجالعفنوةشير رم أ الب شاقن هر (ين-عملا]

 هك« ناوكو ننام مر مدكلب زو ىو علو ثلا لج لش
 الو نيرف لاري لج الرو هيو غن روصلاو شاغنلا لب (ينملا
 .ودو ناتسوددارو ناك ئداشإف ىوشم صصخلا نماوونب موءرغنب
 ينال ةايهادبةىف مهنيذلاءاتدصالار ارك ديل حالو لاف الارو رسل جال( ىسعملا) متآ



 ا ا ا 4
 ءاملا لم البهّاذو ل جمل جال نوكب وكلا عنا عرس دع

 ةساكا ا عناسل عتيل هر( ىنعلا) م ماعطر عب
 زوكسلا لعغي لبالءاعطلا عضودر ملال«

 ملعتلاو أ:

 رم ةلكنوك نا ةردم مارت و سانا 3

 نبل (ىهلا) يت 2 .انىا تاو

 كلا لاماذكر روودمو طبرخ ب

 6] انما لاعو لاثلا ماع الر ولع
 قرم رسل م ةذوخأ» تركع سركم كلا لاه ىلا ابسش لاروع

 ةرهاظلاشوقتلا نملك (ىنءلا) )6 رظنرا دةءار دئاوخ 3
 ا ١ كاذو ىعلاكرهاظلاشأ

 لاءافشو سفتلا ضرع جال علرهاظا هش.ةيءار لك كلعسو را دقمدحار ع زيلع
 اثيسناكن فاي ورخأراابويئدامارخآ المم ةءِل: من دبلا ةسوندبلا ءافشو ةدعلا ع

 تعا ذانلامملا يؤ وزاتسم معنااو وهال مزلتمو وف انسسح ككاو فلا عزلة هوهف
 ةيلعو ريثأتو رئأترخالل امم لك < مكاو ىلزالا ل علا ىشتقءتادوجوملا ميجا
 ايجسح هتغامل ةيلعلاو هقوذامملا اولءلا بناته دوجو بتا رم يف ْئبلكلرظتأ لوا ءمو

 ؛ءلعلاو ةسوبرلا ناقدوجولا ب اولا ىهتنت
 أرهاظ لكلا ناانل ل دع رش متالولعماوزلعلا عبجمادعن امزلتمدحاولا لولعلامادعتا



 ركن ىلابزت بءلرههذيأف و رسب ىا حي رطشىأ عزابوصمه ط ىوشم 4
 ىأ4ىلاتتابعللا لالا ب عللا بعرظلا اور خا عيان دئانو ءرثأ بعل لك (ىعلا)
 بعالاة نان ىلا ثلاثا لجالىفاسثلا بعالاو فاش !بعللا لج الزؤالا بعل ناتىاسلا
 :نالذر مب ناوى اربناو هنأ بعل كروب دنداجن نيا 9 وشم ىداراب حير طشلا باك
 ىلا بعللا كاذو حملا بعللا لجالءوعضو نر طشلا قىرهاظلابعالا اذهالثم (ىنعلا)
 ءالا لابتراةةره.تدرأ تا ىنالغلا بعالا لحال لا ذورخآت علل الءوعشو
 :!هلعيازهو | مان ىلا ةرطان بعل لك تا دانؤرطتلا باسأوثال لمت

 (ونلا) «ثامو بردوسرأت مهيرد» تامجردلا نأ
 |ميدةتوهو ةس رعلاءابلامضإ دربال ست تح ىرخأأ م :

 مث رطشلا بءالنااك ىنعي نامرط او هو تامورغظا | د :ىن-ىاراكلاةءانوهوثامو خرلا
 رمت لا ثاهللا ىلا ارطاننك تنأ اذك ظحال
 نم كف ف كيو نامرملا :درمب قيئالو ك دار زوغتو

 ل اك مار فدشم ءك «نائدشابمودرج زالوا 9 ىوشم رفظااكحو را
 |موسر ممودناو و ىونم العا اهذفانوكي لسا قا ارم انيك ىناثل ار جاللؤالانوكمن
 لجالا ولع ةيناسلا ةجردهلاو ةمدولا وير (قتمملا) م ماسباندباب هيانوتىمراتو ماق نادى

 نيراطمالعأو ئادو. دم مطس ىلأ 54 ارد ةحرد ى-بوأسالا اذه هىلءوةسئلاسثلا

 (ىدعلا) مشو رور فر زاوتتا و يدار م زندرو+تووشإل ىوث»
 ىلا ىن»ب ةءاضالاو ل ذا سأن مينا كلِإَوَتكل جأ نم ماعطلا لك !هوهتوةذلو
 اذهردهايالو طسب ولو مكييعابأثأ درو ءالممنيوبالا لاكن جال اودالوالال حال

 تنئانوحريسف وا لقعأ « شايبدنك ف ىم رظنلابحاصالا ثيداما
 أوهودرتك كلا ىنمم دنكلا نان: كلب هريغ ىربال ىذلا نه« شئسي دنك ( ىعملا) حب هز
 عت هللا لاتابن لا هذ هرب ةىربالرب سالب ضرالا تايثك لمع نانةمعثلانارمأ
 دلال جال ماعطلا لك أب نولفأفت مه ةرخآلا نم مهو اينالاةاملانءارعال
 أري ىربالرا ظذل ارب هنا ذهو اينلارا اج لجالو ءظ-لجالو للا لجل 'ةطئلاوىلا لاذو

 قصح اذا :نودب يللا سنالاو نا ثةلخامو ىاسهت ةوفرس لاعهئالئ اعلا مزن
 7 سو هيلع هللا ىف لوسرلا «ىهأبةيىذهلا مالسالاداو سري كت نب ناكل فلا ضرعملا اذ
 || دو عسسل امأو نير مالا «مدبامو ضرالاو "اهلا :ةلخامو ىلاعت هةومل فاعلا ذهرظتو
 « ةدئاوخ ةدج ءهلاوخ هحارْتسنإل ىع لاقتراشأ هرلاو ضرالا ىفةناث ل بتسنلاك



 !توعدشا (ىنعلا) ©ه دنامرد لكم واىاي 5

 دمار هم د قب نملاماذكهو ىرخأ ة تم ىلا فأن الف ضرالا ىف رقاب
 نوئمؤيال مهرذنتإمأ مهترانأ أ مولع ءاو هلا لاقءافرعما ةيئام ىلا

 هن 'لزحناو (ىنعملا) هيوشمهرغ سشبنايثجرسارت هور ها ددبذج
 | رست ف ىو «سارتكرص تنارتفنالو بهذا ىنج اولا نوكسرءارلا عنخ (در)ءاوهلاب
 || لوغيتدنلا الاذسأرنال ( اىنعلا) مهد وكرأىاب « ايسواائومسدي وك

 (| هديضرأ ىف ةعلجرتيعب نم اذحسس انكر ثا ىأ انلخ ائبسع لوغت هجروا صام
 فو سرملا :نهاذان براش او لك [ملاونيطل اوءاملادز

 .لامو «-أر لح«: ط اوف ىفاسحرلا س فشلا لما تآا

 | اه مجاينالربئارساونب لاق انيسعىلامملاناسلي لودت هر نك انعطأو انمهسلاقولو
 ما عماوه يطيل ائيصمو انهدساولاةأو هوساو دن مكس ذهن امأو الش مهب روع مهلاولا

 وعدي هلاوىلاعت هول اونطغي لو لمعلا نع ترغن مسولو ع نكسلو مولي: ءاطالااور وذ
 لكر ترب « اعود دئاررعس د: دننوحط ىء هئاماوأو 4 ردا ىلع مالارادىلا
 | هقافاربساا لعيال اال ةريغىريالومسفن ىري ىذا لاذ (ىنملا) ع ماكروكن وح دهن
 +. واطمىلا لصبإالو ةريصن نا الذ ىمج الل ل يلكوشلا ىلع هءدقعضإ ءاوعلاك نركب

 مدقلاعشور (ىنملا) مي درثبا ص ندرك لكون نوعه هريئرددبآهحان لكوتربط ىء
 منةلازاالا هلدصقالمصملا نا ةبعدب ارومالا نذرئاةل!ن مقوس فى أبان لكوتلا ىله
 ءاةيعا لكوتك هلك دوك لكو نتان < ه2[ لار ومأ ىف لكوتتل 5 دئافالف نه هلا

 ب رطا !ىلع هللا ىلارب لا لعبوا ذا

 الرثي هي رط ىف ناك اذأف ةرم هد ريغ نم ماوعلاكه»

 | ماوعأ ةرمشه ىف نوكستا ير عت لاو الا توىنعلا)
 ايم هئيمباهاريدانزلا ١ -هراظنلا الا ذبحا سامام ني الثوأن برش

 يم



 ارونب هموفنبءو ىو ءلبعناف قتسمو
 (ىتعلا] رس طنز دا سكر ه نين مهل ىو ىلاعتءاضر
 ينعي ريذااو ربخلاو رق ثملاو برقلارطتدحي ىريدحسأ لك باسل ابول الا ىلع ار كتسسم

 ناو
 م ولأ وهحو رنيم تحشنا دس فاخالو د -هنلا ىلا لصاولا ىأ هما

 .ءر ساه وارجام «دو»و ردبتهركس:رظننوح ل ىون
 اهحوميرب ىرجامودوجولا* ديل لصين ىفا هةلدنرظم ال ةبترملا

 اولاقواو مهفيرل :ةيلخ ضرالا ىف لعاب ىناذكالأل لاقال ىلاعهللانأ الاذوانايع هلروظي و

 مول فاه هللالاق كلس دنو كل دمحم مس نيغوءامدملا ل غسيو اة دب نما لمحت
 مام ىابابندرك هغبلخرد هاب ربك ب هز الالءاثعع و ىونشم نولعتالامل_هأ ىلا
 .٠ ةيناطظلا يطتلطئم تلازاذا هلأىلال_ماولا تدعو (ىتسعلا)
 اهتم نم ةنبانلانابعالا*ىحح ريح يناسوالاو ىف ام-+لا نم عةوامو ىرجام لكهلرهظ
 رص انها !ملاعو كالفالا ماعلا هنمورملاثملا لاهل اواتسا ألاء اهلزنتو او رالا ةيءسمىلا
 لزالا نماهلج ده تف ةيفراعلاو ,ناعئالاةيترا أبو اوني مثةئالثلاديلاولاو
 لبق اعلا برىغبت لمحو يرتكم(تاذعمةيضرالا كلالمالا ثصكدبال اىلا
 فراعلا يلع عاللاو ضرالاةكمالمن ءضارتءالار وطةملخ ةعجو دوجوالمدآ هراهطا

 ىلعان ديس راشأ ماقملا اذهيلاو رغالفارقلا نمهؤر

 ”انوج : هللامرك
 فراعلارطئانو (ىملا) ميدبدب رشم اتدويد_هاوخ دحض آه ديدب وادئكفا شيبرد
 أديم اسد رظأ نوح هوب دارأف ةرشملاىلارووطا!باطيام لكى ارد اهل !بناجوهو هاذه
 » لسا لساانواد_ايبحسي رس ط ىراشم داعملا شبي ردرظتنوج ةوميدارأو

 لأ ىف !ءارولا ارولا نم ىربفراعلا لاذ (ىن-علا) « لصفزو رات اب دن شدي
 دهاشإ رظنلا بح اسهللا يل دهاجلاىدي سغااران ىلا همامأو هما دنانابع ري و لصالا

 ميو اهفيذح ىري تح ىئئاذملاةبترلرظ>ي وريثنلاوريشملا ىت-ح اهلك لحارمالاوحأ
 ىدكرهإل ىوتنم رشنلاورشألالاوحأ عبج د هاشب واهرارس أو اهماوخو اوماكحأ
 + وءبلفءايضرا دقجد أ لك (ىنعملا رب ىغي سرد بدئ باربي غو ىلد نشو ركز دا



 يدش وادرك شيبل فيس كره وم هرارسأ ى م لطي وبيغلاىربهرهاخانشص
 ثرهظوا دئازبيةلا ىأرا دئاز لفل قس نم لكو( كو (ىنلا) ب دي دبث روسو ربدما 55
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 ةيبيغلارومالاىأرو هبانة[سمتاخاهللائوسا جن لمالا كرت ن ملام سدادزا ام“ ىأ

 (ىنملا) عتساطعن ازينه ثسا دخل شفاه سن نفوكوت هقرك »8 قمادئازا

 لاذ نماضيأةلاسلا هذ هل قين ىلاعت هلال ضف بلغلاءافس لا :تلقناو
 دوج نآ دشا تمهر ردة اه هقانفةنح نمثل اسأام ىلاعتهللا لاق ىسمل الا ءاطعلا

 ةههلارادقمنوكيءاعدلاودهجلا الاذن كلو (ىنعلا) يىسامالاتاسنالل سيل ه هدو

 قاوم دانا فأر نرش رس : لت هلال

 أرادف ىىسامالا د الةرخآلارادلا قف سيلا مهلا فيا اهيأ بأ نصي نيل

 ىعاشت مه م سب وتسدنوادخ تمهبهاو ف ىوتثم !نسشوأ ناك اري ءاسند
 هينا ادبأ ةئاملسلاةمهوري_مالىلاما هلو هةمهلا هاو (ىنمملا) مسخ عهدراد

 نأ ولباس ىلاسمن هللا“ العمل ةلعال لاق ,!باوجا ذوو اوه الو اهل دمةدالو امكسالا

 سصيصخت تسنإو ىوثم نامالا نمةهلاويعَر ضعنو ءاطءاللزالا قدا دعتسا ل
 هس,يسذغالىاعتهللاو (ىنعلا) ب رابئخاودارثتر عوط منام « راكب ار سك ا دخ

 قرارا ةخالاودارملاو ا ٍيرهاظلا بت ىذ دحالا
 هللا ص, هذغ ىنسع!نوكف ىناذلا عارسلا الا ةآوأ كتل ثَست ةظذا فرم هن نأ نك كو

 امر كراكما دبع ص سةع ل ىلا عتهلاىعي راي

 داب اع ىطعأ ىلا هت هللا نافل ةعلاو عرشلا بس لونامالهرا: 1

 نارايتخالاو عوطلل وناس! صرصتقلا مدعو هنلك اش ىلء لمهدلك ل ةلاقو ابرج ارأي
 اقر رابتخاو ,هتداراو هعرط ةءتمأ ه1! بهذأ لكش مراكب اديعس صصخ اذا ىلاهت هللا

 اذان هن ىرهبناهط ءدارمو هرايتخاوهءوط قرم قالك شماراك صص+ناو قللا
 راشأ اذهنوقزملا ,ايتخالاو دارملاو عوطلا هعئم هناكرهاذظلا بس

 نكمل (ينما )١ جيب ارتخرنارفكب ازيركوا هارتخب دبدهد ىضر توج ليل او ى م لاسقف

 تاومثارفكسا هاته رس تضم الثبارامجر تلا ميبةىطعأ اذا ىلاسعتهللا
 و دهد ىيشرؤحوج ارتكب كم قلتش دربصإالا برغل بسعالشإ لاو عيجولا

 ديعسلا الاذعشإءالتاواعجو ديعسل هللاىطءياناو (ىنملا) هي دخخئاو.
 ظالما الار دارملاو عوطلا نام سيلراكب ديم هللا ص يصخت ينعي برغلا

 قاس صال مياه ليالدألكركل فال ضعنر فىاعن قا لبق نم ىأاملكرادحأ |

 ادحأ



 بيل

 0 8 ذل اعتوارمج ثنا دحأ

 اكل يلا
 اعنام نوكيال ةرلصل ىلراالا
 نوفا ياذا( 0 رب تيزعبا ل اندر عر

 ناجي زا مهكتجرتنالدربإل قودم ةءزا !بابسأ او را خا برخلا ف مهنوخ نم

 طدأن 1ىأ بولتلا نزول و( (ىذسعلا) ') 6 نائعتد فس ىوس هدرا مك لح

 رةلايالا نوكيالؤ دعلا نم ص المنا نا 0 8

 هك درم شو خردلا لدي نآس رتز مه مدرب شياو مفر ستار ناغسرإو ىواثم ةيلغلاو

 نوبا بال مجنالم اذن موهذأ برحلا ىف تةولا ناعمتو كامزلا ناّسرل مغل ا رفوملاو (ىنعلا)
 ةوخن ماشي ف ئانأا باغلا عرف لاذو مهرهفىلعما دفالاو مهتلتاةم نوقع« دعالا

 قا نع هياردعب الب واضرم“ افشالا ىطعأ ىلاعآ هللا ناىنعملارب وثأو كله هحور نم

 ةكسبسر ملا فناء عّدلاو ىلاعأ هقايلا هاوي رثكالبإ واضرم مهاطعأءادعسلاو مجارتكب

 ىع مهريغلالواعئام صيساخلا مءا نكي لو زولاباب-أاوراتخاءاينشالاوءادعلاك

 ءالبلا نأ هنااا (ينعللا) «نابحرهزا عايصت دادي دبنازو البدء [ثلحم نو

 .- لكن ماره[ط عامخلا للا الاذن اب ك2 حورلا فو

 هس: عاش أنار طاوزعف مست نعام الكا كه زيقورك ذااعامثلاريسو لم

 عييصتلاو قل لا صوغب ءناكسف ىاو -[ر جلطة قايضَعب ضرب نم ىوفىل.هترذو لاذ
 5 :ةفي رشلا لست ا« هالو اوت[ عل حتوك لا ىلا تلا ال وأسا لوبشم د.«

 نا ىف اذه م مرادث ودارت مقلاخكن مى .وهىادكماللا هلع يسوم قح ندركىحوأ

 اقيدسككسم| ىف اهلك ملاوعل املاءل لاح انأ ىسوماالئاق مالسلا هبل ىبوا ىل اها نحو

 هللا لاف( ىنعملا] جازت مراد تسوده ديزكىاك «٠ ادخ لدوحو بار سوم تفك لو ىوشم

 ىادوب تلصخن تفك هظىع اميدص ككسما .|ىف ا لوبمما املا جوةلبا ,ىءوا ىلاعثأ

 بحاصا مالا هيلع ىموملاغإ م ءركءااوذ

 تحلل كلت ىف تبحو لعفىأ نمو اله ببسأ سرةلسلاءذه ركنا عركلا

 ممدزىوردمهتسد شروف تاو.« هدلاو شيميل فطن وج تفك لذ ىوتماهديزأ

 دأ نواه هرهن تتو هتدفاو مادة ل غطلاك تنأ ىلاعنهشالاق اق (ىدعلا)

 .ءبرشأضيأاهرهثتقودتدلاو ماد ل غطكو أ .هتدلاو

 ب ًأىرهق ثنو لفطلاك تنأ كلذ اهتحرواهونع

 لاذنال (ىنعلا) # تاعتسوازا مهر ومكشو زا مهو تسهرأب دوازجءك دنا دوخإل

 راحل نيحوازات#وا

 خا كوم | 6



 فلذا
 نمواضيأو مومغمو رومخممأ نم دوه اس ا وادرحوم هماريغا دحأ اراد لهبالء سمن ليغطلا

 ءافودحأ نمر لو ءافجواروج دحأ نمر ت قولا لاذ ىف نال رسول وصغر ناركسممأ
 انك هماهتب رشنار(ىنعلا) يدتتىورودتاردام مه« ديكو رىليسرك 0

 ازا ىوشماجلاالا ِضليالو اهرمغ لعبالكالاجلاوحر و دو اجلا
 واسيا لو (ىنلا) # واربخو رارش جت سوا

 ٠ رو ريخردامز مهورط اإل ىوتشم همأ هريخو هعظنو «سذو م شةبح ل غطلا نال اهم
 امام لك ورشا ةريخلا ىف رحاب ىسومأ (ىنملا] ب ركدىاهاب تسين شناشتلا
 تا تس ف مهل انرمغل كرطاخ ىأ هتانتاالا

 وو
 رطل يا مضر 0 ,ىفأ
 ىف ىواشضتيلا لاو -نيوثتلاةادأ ثساىندم انهت سه نا
 3-5 صحا ىلءذلاله فام ماتةانإو ماظعتا لووعفلا مدتو
 يوماي لصاحب ,رلا نإ لجأ يالغلا لهأ دنع ير لاو ىهتا ةلرغ دبعتالو كديعت

 رمح و رمح جوف «نيعتست واد ا ارشب الو ىلع هللا
 لحال 106 هلا كليم لاا شبأ/ (ىنعلا)« رصقوارثناعتسادرك
 ىوتثم الث انها ةناعتسالارفو رصح ىلاهث هللا نمةناعتسالا بل اطلا ديعلاو ىصملا
 تنولك (ىمعلا) سيو عرادوتزمسهىدايعمط ٠ سن رميرآ ارز صتدابمك ف
 توؤئارملاءوناذاو كرم دبعن الو دل ديعدورعمايدبعل لودي ءانعمدبمن كلارا دنع لاق

 باطن#) 11 ىلصريسل المأو ةذو املا عمطا اال
 0 اذمو الغ مالطنالو

 | تدركم شو لاتانهنايباو



 »|| نا قوه عاش ةءاةدوممدن ىلع ثاطالابشغناس فانه © ىدرك تءافش
 ىال ةوقو عفا لادا ذفم انسنم شدنلا الاذىذأتو هتءانشلوبغ
 تاطلس (ىنفملا) .هدركودوددرآرب ىوزااتتساوخ هه هر .«مشخ ىجدنرب ىهاشدان و

 أريشمت هذ درك وشم كامي ىأرابغلاو نامه هئمقأبناباطو يحاص»
 نم «ةيستاطالاج رخآ (يىفلا) © ف الخ نآىازح ىو ريدنزان « فالغر تو
 ىوتمهكل يي وعددلا ردا هلاأطلشاو فال ل1 لجالمبدتلا كلاذ برر ىئحهف
 باةدحالناكامو(ىمملا) هب دنترءتعافشرب شاب « دنزوداندرهزار سك ها
 م وديع اذشلا ىلع عييششو أ هنعفعاناطل_لوغيو سفنتي تح

 ثءانشردو ضاوخر دىاناللا دام إو ىوتشم دي نم
 ةعافتلا فت اطل لا صاوخ ىفكملاد معد, «ىمسملاربسغ (يسلا) ص اخ هاراو اضم
 صو صخت لسو هياعهللا بسيط سملا نااكا 0 الملا هيلءقطصلاك
 5 ىوتشم ناطللا دنع نيمرمإل هم افشل إصوس م كلا ادامعاذ_هةءابقلا ىف ةعاقشلاب
 داممىأر ال (ينملا) هيدابت فكنا ارث خيتهشنامز رد ه داتف» دصترددو زوديو+
 0 ادغلا اذه ميدتا ىلع داطاسلا بضغذاملا
 رمت فسد اطال ترا او

 :يسخلأ
 لاق 0 00 | 0 شبعت يورك اتش
 ن اطيشو أني جدنا هوقو ءرغلا ىلع ناكنا كلا ادامعلن اطل لا
 ناطلدادث يالا ولاكن ذهو ثم توطموم لع يأسةي يباب لعق هنا ضرما

 نابزد_همرحي داركم ذار .٠ تايمرهاوتىأ دمكهك نرحل ىراثم هرغةال- تأ
 ةثأم رجلا لءف نا طسولا ىفك مد ىفأ 1 كلا داع صاخلا رمل ناطللا لاق (ينعملا)
 نارازهدس 9 ىوشم مي ةلامم رادقلا ذهن. ,أىدثء لر ::نالضارانأر رين
 ةئامريبك ل مردتا(قسعلا) يب تهرا دقمتآر آر لضخ نآارنك « تاكش غانارمتخ
 عار الإ ىرتمرادنلاررذنلاالاذىدنمكاداليضغنولأ
 نالاهرسك ىلعردخأ الثلنم اذشر كاعرضت نال ىنءلا) متن اشبال .الهكازا
 أ ءومو ىدوج ويف نان لدور نال ىيرضتو م قيقا ىلع كلعرمشتا
 هللا نكنو تيمرذ ا تيمرامو ىلاست ةرف ىوفح ىلعودل هه ناك هناك ن م وفم ىف يم ىهف
 (ىنعلا] «ىدماننو ريبد صنياماغتناز ىدز هربنا هتاوذمهز رك طىوثم كد
 الو ماهننالا ج راخ ل رلا !ذهرىنأيال_ضعساهش د ءاسوربلاوضرالا مرهلا لاذ برعشولو



 ,ةرذةرذهلجالملاعلا ناكناو

 "كوريا هتدوهتبالوأ اسأر فيس !نم
 ةئمليلء مشأالمرك ا(ىعلا) هع ىأث لت

 اا زورا 95 0

 أو (ىنسعلا) ٠ مق ماس ننس لوم كاز « لماع نو مسعت م نيردوتإل
 1 أ اا ودار ل ]ناهي رولا لتس وصلا

 انثدارارانتردت لوم كنالامداخ الوال.ا .اء الت اذجتجلو مول مو لمعت
 ب نكلوال ءاحوال.اع م را

 0 .ةللا ىف نمر طا لكو لو و ىل وميم تن [ىنعملا
 .هلا] 1 فت شه فك نوب ومر وخ وة نثك تيمون .هراملا

 ءرواظم تنكر لا جو !ةياثم لف :تعشو كنا تيمرذا تيمرام
 (يندلا) )6 ليسا م .هىريسأ مهدكبس ع نبا ريك هناخالا ىراجب ىدشالإو ىونتم تيمرذا

 0 'تينفأ .اىأ الدفع اديب مو ايقاب نك الترمص
 س مو راينا موك ىأريسأ اضرأو ربدسأ كنا بيك ذل هرةردص ب حاس ثةكو
 خط كمل :ىلامت هللا نمةةيهملا فارداصر هاظتارابنع ايل :مردا هلا وكاورايتهاب
 .طءاىذلا لاذو (ىعلا) ا) دادي لعاهشلاوسإ ترا و داد»اثىدا دوت ىداد
 ةميغللا ىف ىلاعت هنافنيل اعل !برن اطال ىطعملا ل, ةغيقملا ب هطعت لرهاظلا بع
 بناج نمرهاظلا بس ل .ةولراذلهو مودعملا هريغو داشرلاب لعأ هللا فاكودوجو م
 ىوتسعلاناسالا هئابلوأإ اود ايننالىلاعتهللا وقوه :رغأج ا ىف كلا دا معا ناطلسلا|

 ثعاطا نموىنناها كن اها نمو نار دل رن مهنه داو لكل لون

 يءاطلا



 !(قطنأ

 ل-ءاانأوركاوسن دوجوم الوئام فاثأو هستيظادتت انيشد لتس ..طما اذانىءاطا
 2 البومخز زاهتس هرب ظناوإو و٠2 داع اوأدي1*ىلاو داشرلاب
 ذدلا نماخىذفايدنلادلاذو ( علا مالوزا تشكر
 لوزا عمجر يب#هجانهتشكو ىذأت ىندمةملاءازلا دو ةزمهلادمدر ز [عبذشلا اذه
 أور ه ما ةصاخم ناز ديريدوت سودإط ىوتشم ماسعلابهتدوم الرثىدهيهئالاو نم ينعم
 بهذلاماصاخلا لاذ سمعرحماميدنلا الاذو (يىنعلا) ا) يمال سدي اناتدرك طاع
 ىنمي مال ا عيفشلا هيتأيالىت- طئاصلل ههجو لمج عي ملا هناقالمدعحو اوعطقو هثبع
 مرفت دعب اللا ناىلاةراشا اذهىفو هبل علب ال ىتح هنعضرعب ئادامت آرام لك

 نماهو يلو ىلاعتّلا تاغ سوءاهءاي تر هط ةينوكسلارهاظملا ءذهىأر نم مه« مواو هو د“
 ان نم ممول !ةدهاشم ةرثكسلا موعنة اوت ولا ةراكلا انيباوعمذل ىلاعت شارمغ

 لماكهارأ اذاةرايغالا ل ع ل هللاىوسامةيُو رها

 لا ىلم هالو دكر ثاةثئاعاباها لبتو 1ع

 اق يراسل ا
 نع بئاغلا هللاىف فاما !ما امم لْوكربأ هيجل دلاب ترئاذاثدحما نار 5: ,آلا لاق

 ينحل ءامسالا رش اذك قلتي ايلا لكلا ولا مام ىناثلاوةرثكسلا باجةيؤر

 نأ 108 ىودنتلنيدلار دصل
 ناار( ىسلا) عدش

 ىذلا لاذ 2 أ يرتد اذ انهو (يسا) 4 يارا
 شايرعت الاخ و ندزشدركز ا مدتآ شديرخاو ىونثم الالولانءهحو رىرتشا
 تاطالا دي ١ اذهو(ىا 41) «نداش ثىسباب

 ىراديكرهمرينيثجاب »م لعن بارتتوكينأ هقثاللا
 تسلك يمل : بهذمدتلا اذهاما (ىعملا)

 تمالمش 9 ىم لئعال فلا رفوا د كلااداسعوفو :ءورلا لحتر باغلا
 كلاذمالوافلا فج نع دعب (ىنعلا 0( كاك دوج « ىحلسءاروا درك
 | «صاغرا دادت دير 2 انعم عه ئثىال انا اذهالئان لهم ميدتلا

 | برش نم ثقولا لاذ صال بيبحلا الا ىنلا) ص الخ تدرك دز دار زامدتآ|



 (عود)

 مي دبحراي كادرك يكيتدسات ديمروت ديان درك افحرك 9 ىمصالملا كل لعق قتعلا

 برقنو دقعم هنالهل هرغلثنا هر دل الاصنىأىدبةطمأ قو انج ثلعم لعفول ضر ةناىنلا)
 ىونث .اناسحاوافطلْ لم لاسم دومحم او خودمل|بيبحلا لاذ صومأعا ىلع ناطلسأا

 مدل اللا ) «نابمرها عفش ارمرأ « نيت سلو ةيءءاشرهبت فك
 طسولا اأو .ئيثىالثل ادام الا ذود

 همام تقو نيم لاذ ىف ىف ناكو ةرثكسلا لم ةفيةمو ةينيفثالاىممقثعا

 | ئدلكو فوبوهوناطا ل1 نم تناك ةلاأ-اهذهو لس 0 0

 |ىتمجرمءاوخت نم إف ىوتشمةةودلا نم تمرح ىنالانوزحمنوك الي ثىالو بوبح بدبطا نم
 8 درو ةارج ريغ بلاط أالاثأ (ىنعلل) «,ءانباردشتآرغ مسهاوض نم ه هاشمخزرج

 وزي مراتأ ار دا داللا الاؤرف بط الغار ةصرباطالا

 د هر ذآ ث وم وثم هانم
 5 ناجىنالوكرتىانلونلذج هج الذاذلسلار

 ك0 0 0 .٠
 مزاللارهاذهودرجولا"انفاون اطالب رف سأرلا*ا دفانا ىراك (ينملا) هتسا

 هللا ءاضرؤ يسلك ىو لعناسحالا عفو سأل ةيهزاطل رو قداسلا شاع

 6ديرسىرشير كرستال
 نأطل ااربغل بهذيناسأرلا لاذ بيعو ناطا ل ادي .ءطغتنأ سأرلا

 دهمن مقر همت فيستا طاسا اهعطتاذاامأو ىلا

 ,ىنما) يدبعز و رذارا
 قطان عقلك لارا 00 سمه رم دب قولأ نمل تفزاك ماظل
 دوخإللا ىرتتم ىلامعت هللا ىوس خال داوتبالواراط*اينغا فرلأ نمل« بلغ اىنغ

 فاول



 لاذ فاول سغزر(ىعملا]«دو:ندو رغكو فطاو رهتقوف « دوبنييمثو اكن ؟فاوطأ

 لوح هاج رازنأ اترغتمو تاطلسلا ايئار ناك ذا باقل ىنغ !نم قل ىذفارم اغلا
طب هس ىذقك ينعي نيفاو رثكلاوفطللاو ر_هتلا نوختوكي هلاسوةبعك

 ملأ: ل

 اراعل_:هلظملاتالاملا كتدوسا تفزاكوه ىذأ ا لبالاك علا قيفحلاناطلسلا مقرا

 فطلىنملل ف هقشاعل همف ىذلار هقلا قلطملاتاطل لانالرو رسما آو ديم مايا نولا نم

 ؟ذا صوسحلا ىلءدايعا!فولاميأ نم فطلاءاغصو ءالو ينعم ف هيلع !هطلس ا االبلاودل

 قوفثالا. لا كلن 4نوكنهلاصو ةبعكا:ذ لوح ارثادو هفو عملا دها ثم ىتشاعلا "لاذ نا

 تدناهنمك ه ناهجردترابهكي دما. نازل ىوثم نيدلاو رثكلاو فاعألاو رهثلا

 ملامالاهنمتأيماةينامو رلاءاعمالا نم ىشاعلا كاذة بتم نمو( ىنعملا) © ناو تسناهنو

 اوىفخاو ةيذخرصبلاو عمم ١١نم ةيناحورلاءاهسالانالةرابعالو ظنا
 الور فمالوء اضعا حو رال مرمي الو حورلاب ام ده اشو لبا دهام ىلع ردة, الرهاظلارسبلا

 هيدي ديدم[ى ذآ بالك ا « ديمح طاغلاو امانا هكسنازإو ىواثم اًهعربعي تح الاردا

 , سنا ةيالكلا نمتر همة ديفللا طافئالاوءاععالا ءثهنال (ىنلا)

 انهامدارأو لزغلا تاي ىذفْئَدتدْشإملاءابلا عفوت رعلافاكلا عشبتمالكلاو

يالو ايناعمقشاعلا ىمبكرلة يلق يماج نال قطن ةطساو ترهظئأءبلات
 قطنلا ىءر د

 ءاهعالاو فر رملا بلاوتاهعستالرك هيلا اهتاعمإ هزوكلااقعيالرعلا تالاهرارسأ,

 امري بعتلا ىلع ةزدف فرامل ور كير ئشي ال فرخ اذه ةطساوبتر هل ةيدق ةيهلالا

 (ىنعلا) © مالرنيع سايلردن[ىكلبأ م ماماارع ذادبامسالا لعإلل ىرشملاةربباج أو

 سل !نكسلوا هلك هاعالا مدعو دو ىلا عت هلا لاقءاممال اا «ملعمماهلاياماما !مداراسف

 نلامتةقاناضإ :لينلعلارئاسإ اللاو نيءلاو لن اذلالاو فورملا ساب ار ةطساوب هممت

 اهاقلارأارو رضاطعمبلف هنا نلخ ناباهأبا ءءاملاوهماهارهبلقيف ءاعمالا عج لع

 زاداغ نوحول ىرتستارارعااو ل اقلالا ىلا جاتهال /هتااوهبلعتلا ل حو رلاوهحو رف

 قع و ىاعتةطاناال(ىعلا) هي ءايسو ريناج اما ناتشك الكرب لكو با

 دمحلاسايلهحو رسدلاناباماتهحو رس أر ىل-هىانيدطلار ءالا نم اهالكمذكس أر

 2 3 ثالاءاهساوةءتابرلا فاسوالا ةيملالاءامسالا كلت تنام



 ,ىو ثمناسنالا ىلع ىأ نيطل اوءاملا ىلع ىنءاارهظيل طاقلالاو فورملا
 1ناكولو (ىعلا) تفل لمالرثهجو هدزا يلهث سفشاك قطنم

 و ندم هبرتم أ لرتلا فل نه هو أ ةريشع نم نكسلو رارمسالا
 تناك اقواولةرئاسو ةينامورلا بيب احلا وءاعمالل باخ ة دي دءدوجو نءوفشأكه و نم
 امؤر برشل البل: ب املك ةميقسل تادوج رلاءذ -هاضبإ أوربا طعاكى تلا هحول طافنالا
 دوهشلارظن نم تأ كلا عفدو فو رحلاو طافلالا باعت
 دادش اوج .ليلخ ةبجام كلأ دك شا .-رينوجار ليثاربج سم ل يلخ ذك ه/نالوموانديس
 مل بتلاوذالصلا لضفأ انين وعوامل لئابط ل دلللا لوقاسرفل جالفثليااامأ هك

 ل ءلخ لاحا ذهوالفكيلاامأ لاق ةجاس كل أر اتلا ىفه طوق -برقو ني:
 لي اوتو مل نمل رشم نيفادا ةعافشن ضرب هلاق موقرملاعدنلاك برشا
 دامو ىتسفر رح انأحصملا كاذاميدنلا لاق (ىنلا) ليطبار والبرد مهاره نم 5
 اوا) ىرشم يري بن ىمالخالبل د نركين «البلا ف يلح الئأو يللا ىف كالا
 3 .(ىنعلا) عدا معو! ليا فاديسربب ومان بدا
 داره دك لف ىو ملل ةيناب هدا الا نم 2 كسلا لو ربج نع
 لاو انيعم | نوك 1 ىحدا م كالأ (ىدلا ]ب ماكر ب ركب هنرو »٠ مثك ىرايان
 ىأ لم !ىهو راب نمر ةللا ىهر مل رك .لمفأ و برهأ

 « نابمزاو رف يهاربا تنك الط اق 1
 لوسولا دس ليلدلا باطليقا هلو تايعلا ةحز تركت هطساولا ناةدارم للبى بل نيبلاو طسولاننمبهذاليربخ هاربا. ديسلاق (ىنعلا) م نايماادعيدوي تحزءطساو
 98 .سينينمؤلل ةطمازاولك ًايلهاو !ندلا هذه لجاللسرملاو ىنلا(ىنعلا) «هطساو وات سه هكنازارا «٠ ةطبارز_تممتسايتد نار علل ىوشم عيبةلولدلا ىلا
 كولا نم بلقلاو حو لاب مولع خام عامس اى له نوردتيالنيئمؤلل ةطساور رمال ذنال
 ميدل قملا تانك ىلعتلاد لافلالاو فو رحلات ,ك-:ىت« قلنا ىسولا بلف لك عس«دولو (ىنملا) (ناهجردتا ىديك قوسر فرح هناهن سر دعماسرا ل دره ىو ىلا
 فو رحلا:ةطساومتلا تانك ملام لسهال مزلاسإف * .اينالا ىفاجا هنو لمتر
 وتم ةسصقلا ىلا يجرم ناعالا الو ةطبارلاو ةطماولا ىلا انجالةةطساوالب ىلا ذأ عرس ة بالمال ىللامأو ىلاعت يب رولان نيفرعماؤوكيل ل لاهل لسرا اذلالاو
 ناكولو (ىدملا) « تسارتكز ان ازا ,هرلك يل « تسارس و تبق حوواء>رك 9
 هلاح نم فطلأو نس أ ىلاسو ىنأ و ىراكن كما سأرالب ودوجوالم قط اوعمم كامل اداسع



 ١م

 امهن قر ذأ الو وبحب لا نم ىنأ املكوادحاو ف طاناورهملا ىرأ ىنال

 عدلبنتسا نادي مهءشش أ اثةدركو ادرك ىونشم هلع نم قدا
 .اىف هو ناططاسلا لمع هل ستاك لو (ىندلا)

 ةدئعى رأوا

 امن د مفعش شيب ظن ىف
 3 0 و ماوعريدشأب فال نعش

 و .باوالانالاب وارث ماركم ان دما ىلءناكمرك ضو فطا نع ماودل ىف

 ىم اهلا قوذهلا نماوثربفمالولا ببسءالبلانال ءافصلاو قو ذلا ىلع ءالبلاو هللا

 نك ماوهلا دا ارمالرنا(ىنلا] يدم دنت ارمماع وب دي كدي ايجي والي سف

 , فلا ىل ردت يتحاربثك ةئح او "البلا لمحت كب ثلا: بطلا لاجرك ةنلاو البلا ىف

00 8 

 اا( ىلإ راخزاخدشاب راخر هاو شدي ٠ رافرايىا
 اأن وكت ساولا دسم ةروتسلا لاو الا)

 | رهاظلا نان ةطساولا ىلا لج اية ١الر <آرلا تالت الوشلاك ايارامشاو

 ىهل الا برغل ةطساو وكمال يشب ذلك فاكر مَع رم ىمهئار هللا لاجر دذع ةردثال

 «فررحزأ ىفاسعو رثآدهران «فرقرو تبا ر والبس دلل ىوثمهيلا نو ةليال
 اليل لوصلاو ثاد دال ىف ىىسلاو تاما لا“

 ةوبلفلا حول م فورا ةطاو

 مانا قاع ضد نكن (ونلا) 4 ةدشررب و قاس و ذ»
 مم هلا نب دنا اراك اعلاو رارسالا الارداو م نما" سكة لاىدملا اذه

 هذه ماوذخاةعاوناذ ؟باصتأ مع
 اوفسو فورملاو ةئافلالاد يأ

 ناك اوسالاو فو را هاله نم مههلا
 0 ا ب ع

 .مهضعب  ناكو د اعلا



 ىلع مدوفادعسلل امليشاءامللالاوةَد شا ءالثسالاو البل ١ اذسه(ىن
 لك (ينلا) عيددو زفاك درو رثدج ه درع وار 0 هايفثالا
 ىأر و ىهسلاودجلاةدايزب .اةرخآلا ىف ناك ةبقاعلا ارظن ديزاين لا داك نم

 ةعر ماين فا ىو ىلءادئازالو هع
 ندا ةءار زلا نا لهي ةيقاعأأ رخال دل |ىندملا] « كشادربورمش عروب ته
 7 000 ,!لجالو رسشحلا
 فاةحالا ةروس ىه ىتلاضرالاو تاوهسلاانةلخامريسفتىلا عبرت ةرخآلا فروت

 مدونه رماة مرس مزادكللب « دويندوخ ني هرب ىد جفال
 ةدئاقلاو عي رلا اقم ,نءب هتيعوهتاذ جالت اعمالو دعم ايدل يف نكيول (ىللا)

 ىم رخآ امو ايمو أنا
 اذيأن وكبال (ىعلا) ب ىركسنيعر مشا ىركسنم و ىركشب رك ىركشمدو> مد
 ارسل سمالاور كصوت اني لجالا م كلروظب رظنلا تنعمأرترات نأ رك
 |مهخو هت كارب لبو ىم فاكلا نجار هدرا

 اراعا ىلا عتهفالاةروهظلاو ا
 كارإوى رشم دالوالاو لاومالا فرتاكتو م

 باطةداب زو قتلا لاذو (ىنعلإ) 6 رو هدا ا 5 0 نلف
 أروصلا أ ذف ىلع نالت اعمال, رو هلانالرغآضرغرو لال ,رخأ ع مط ل جال اضيأراعلا
 ىونثم سائلاىل-هنز ةذللابةدو هةمدوكستالا

 لأئاغاو (ىنعلا) م وشو روعمو تسب زررسك هى
 دوص.ةملا ناك أكن اهرويو اهو طيف امم ارتي نئاكرو هل انالا ذه لع

 ذكيا هنروإو كوم ّىنملا ةروملا نمدوسقلا ا ذك ايضا ليدنغلا ف ثيزلا وم
 اذهلوالاو (ىمعلا) يت 5 ا

 ةروما يكن نري لجأ اذ
 نياىارب زج ه تسدئائزا لاو تنكر نبال كر
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 ىو ىنعملا بلطو هو نم لوثسملا سخنريغل لاس لك ىلع لاوثسلا نان ث بهو عيت دئاةريغ نع
 اةدئاندوب وح « نيءاىا ينو هدام

 الات د سجون ةروصلا نا مف هاثعم نعي د

 شوقنذ (ىنملا)  نيمهر مدونتك تدكح تسين .« نيمزز هاو ناعنآش وفن سر
 ءالةرهاظلا اهرو لالا ذك املج نوكستنأ اهتهكح تسيل ضوالا لهأشوغنوء اهلا
 وبك اوكسلاب اني زوءامملا قلم ىلامن هلانافةروصلا لجالالا اول عملو
 ا ىلا ل جال مهقاخلب هثورتئذفارهاطلا لحال موهلخامو تاقول خلا عاؤبأ هذا

 نياثسن ىهكحر تسضوو ىوتنم ىمخالو ذعئالذي ونعمو:
 كيوان (ىعلا) يتب عشان دو

 تاعونصا اه ول ناكناو فدملا ماظننالاو في ىشلامأظنلاو في

 هع:مولذعالو ابك اعئاسا هلنا يف ينمملان ايلا اول« فن وكي يش ىألل ا

 «باوسانو باو د سة ف زج و باضخو هبامرك شمندزا نسك_ٍظ ىم ادبأأ
 باو مااربغ دصمتوأ باوصلادسقلالاو "اسال ماجلا شقتدحأ عئطسبال (ىتعلل)

 ةراهمىل_هرطاتلالدةبلاءاوسرأ ليم . لفشل ا! ناك داو عنو ةحلم هملالا لذي اىأ

 هيلاطإل لاق راشأ اذولوةريثك مك نكةامنأ ريتال نلاملايكسحلا اذكشاقثلا

 باوجو مهكل هالخبر ترشح مالا ميلعب 9

 ناسقو مهكلهأواملختةلخ بر الثا بر مال اهيلمى.و.ةبلاطمولا ناس
 [شقنا ٠ باسح دئوادمت ىاىروم تفك ىونشم ىلاهة هلال بة نمهيلا باولا* يت

 ىالدغب كفن تامف باها مويشلامايىموملاث(ىعملا) يبارخ ىدركتوحزاب ىدوك
 ٍشتهدامو رو ىء هتكلهأو هوو هتينفأئثىألف ىادوجولل هنايتاد نهب رك

 ىفنالاو ركذلات شفت (ىسعلا) جيارج نارب ونا مكناو « افنأجى درك

 بيهل ا عئملاو بي رغلاداضالا ال اذدعب 2

 ارثشسرب نيا كاد وح تفكا ف ىوشم رس
 كلاؤستالعأ ىبوم ان ىمول ىلانتهقالاق (ىندعلا) هياوهزر,تلفغو رككتنازاتسبن و
 نئءطياو للاحلا اذه ةقيقح معنا لب ىوهلا نمالو ةلغغلا نمالو راكنالا نم نس, لاذ

 (ىعملا) «ىدرن 1 اشرب نارع « ىدرك ثباتمو بيدأت روب ىوتثم كبل
 ىونثم بامعلا,ك شعتأو كاتي ةأأل اولا اذهلجالرباتعلاو بيدأتلا ل تاعفالاو
 ست لا ا



 الدارمن كل (ىنعلا) مياذب رسو ثمكح بودزاب « املاعناردكى هاو شلي ف
  ىزاج ادوحولاو ىروصلا“ بلا ارماو فارسو ةمكحراوطا باط دعب اامفا ىف لاك ل1 نم

 ص وك ففاوتازاانإل ىوتم (نيمزر هناراكبى مخابسوم) تب قاسم رخف أس هياوحو
 كت ىل+ مهفتوتو ماوعلا لءةىتدح (ىعملا) جارماهرهنيديفادرك هتضسي ه 1سماع
 بين وأ ةمكمأساو رسلا اذه يبس اصخان فلك ل اهدق يدلمتلا اذدمب و ةمكسملا
 « يفئاكردىد ل ئاسادسةو ىوشم ملاعلا اذهنم مم اهذلبئاوعل بالاول
 تنأ تلك و لو ماوعلا ىلع فدكستا د هةنمالثاس تنك (ىندلا) © ناو نازوتكه حرا
 ياما تاكولو ماوءالرسلا !ذله ياعتو ف كل الكااو- نكسل ىءب اذئاورسلا اذه ىم

 هكنازإل ىوتكم لاؤ_ا١اهحاتممونئارخرلملامال ل !«ءاعلاقو لعل فمن لالا نال
 كلاؤسناكمىنأ هنال (ىهملا) «لامجنبادئاسئاريفو ري ره ه لاؤنبا دمام من
 لكن م معلا ةيةيمن عج راخ لك نالمملا مال ه>بارجلا تزخأ اذان معلا فمن اذه

 لولا نمبكرملا لولا ىل لا ناف ةلكشملا لئلا هذه علا هللاحمالو ةةاحاللهاس

 نم نكسة بالو لهما ةطروىفقبيف لاؤسإل لزتشالو ردصتي لهاج هنا« _فايءام مدعو

 الاخزالكو رام هكناذح مهو باوج مهدركْلراالاؤسم م9 ىو ةريسالولاؤلا
 ضعبنات «ئمروظيباوم ا اضياو لعل وفي لاؤلا اشيأ (ىنعلا) باو
 هاو نوكيذ هلعل هدواعم نمبر رمظ مختل ليال ءااشيأ لو ملعبالسانلا
 املاوبارغلا نمدرولاو لولا انكلعلا نهيان يلا لا توكبةرابو معلا نءارهأللا

 هىده مهدزيخ ملءزالالش مه ىم درولاربغ كلوشناو باوملارمةلاؤسأا نا مل صاح

 بىدولااشيأرلءلا نموت لالضلااشيأ(ىدلا) ما ديزانب ريش نانيمه
 مف للعلا نامل اوهر ةددَشملا امتغب ىدتل نمل مولا اولا اذنك معلا

 ةالضلاو هب اولا نا مئتفتايل» نيرظانلاةلأضلا قرغلا«العك مثالا قارئ ابكستلل |لضمو

 ىو ءاملاتاروطرنمولحلاو رملا لسد و بارتلا نم الوشلاودرولا ل محتاج معلا نم ثمن
 ضغبلا اذهو(ىملا) يي ىوتو مكسدوب

 وهو هبهتالو «بضخرتالثلذ

 هللاملك لاذ (ىذلا) م لعرسنب ز داك رئايمحما « جاك ادش مهما ديغت-ه

 مهامإل ىراثم ءالعزرسلا ١ اعالا لعل انيفت_مرابلاطراص مع ىلانعت

 مسا لان سلا حبا اع طع ا يطصلالا# ةعاساستوا عيا نفت دوم لعهت نضاضبأ (ىعلا) « شي هاك ترج مركشطحاب « شي رخ مي زاسىميقاىوزا
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 بأدرداكملا اناعبل ماردلل هو ةةوبناجالاك اتمام  هباوج أنو ةب ِ
 دارماام لري و لام بفن لعصذ يكمل بول -اكمج اعق مجاعأ نيب فراعلا ناكنا ءافرعلا
 ىرحلاف حالوذلا اذهلامالاو هظيأو هر 4و نم دحاوباجأ اذاهةلأ الم نم
 نانو امه انفنأ ل عجتر سلا ثلا ةراهطظ+زجالامزلف ىسومان ديس لاس نك ا ذكق مه دثرأذ
 الفلا ىف هنكرا كب ورورغلاوزيكلا نمي هاسرتس نم ناف مجاعالا هلل انمامأ باو
 مهممخنا ورفرخإ ىوتنم لاةصو هنا اذه عفالز لعتلا مملج نم بيست مجعالل
 هلا مهعب ثقو ريما دوعاسالثم(ىدملا) يي دندمآ دنع نال فذ دبل ان « د شركيد
 تارا ذا دغعلا لاذ ديالك انةجاونأ ىت_رخآلا عم مهنملكمءاضتو :هءانخلا اودصق
 بفريل ةفارط ممم اخ تناكن عسبلا لفق 'خفتا رع ارمشلا ف بغر ةمءاخلا,نيحالا ىمهقتالا
 و باباوذىا ادخن شدومرغب سد ىراشم مجامالا بغرب! فراعلا مجاعتا لك ىرتشملا

 بحاسا, السلا ءيلع دوا ىلاعت هفلالاقدعب (ىعملا) «باوجوئشباس ىدوسرببنوج
 مهكلهأ دع ئث ىالف قاما تقلخ تاقو تلأ انا ىنمي بارما عقسا تلأ سنلناال لعل
 كلر ءظيو لوفلارابنءابال ل عفلارابتءاب باوملا ناك ماهلالا ب رطبانمباوملا ذم
 !فاسنا ىهداو مهدوخونان ونيل ناباكم ىمغايسو١» ىوتثم ثببلا اذهنم

 : رو هراداصنا ازهل دبكى لمت انيبأكن أ ىت-ارذي ضرالا فرذنا ىمومايىنءلا]
 هما شكد شو تشكى سومان يتلا ك+ قبلا كل لص« و موكلهأ دمي

 هباثدتيةلودعرز موعرظوموسان بيلا قمل ) م ماظتوو وخ تما. شا موخ
 شئوكرد ببغزا اد: سب ه ديرب ىارذك وت نركب سادإو ىونث» اماظنوانبسح
 فرط نم« ذالل_مودع طهر جلا كب الجم ء دل هعرزلا لاذف (ينعلا) يب ديسرا
 نو ه كروي ويك ى ذك اراك 0 ىراثم الثا« دن ىلا: هللا ليف نمئأ بيغلا

 د ولاكتاقأيالو ىف رثوع رت ىسوءانىشىال (ىملا) « ير ىارتت ئاي لاك
 . ودارب وتك ناز برايت نك » ىوشم هك ومع ةياهلا
 0 1 اذله ىبومأت ديس موتا (ىعلا) «تسهداكمهر
 :ال هنادإو ىم ائيتوةبح «يةدالاضةموابارخ ةعجا
 لا ترك قيلثال: للا بري (دعملا) كي ءانب مهمدتكا
 ها ارودنباتمكح تميت ىرثم قئاليبغ أطخىأ
 ”الريفو ةمكللا نمسيارخ آلا الكيبل ارةبخلا طلخ (ىنسعملا) يندب
 لاما هللاةفررم اين دلاذاعم نى لاقل ختملا ىةبللا نمل قرخبحوت فلا تنو
 لاقورةءراثلاو ةنجلار رد ةربذملاوءاك ؟ليئارزعان ديسوهداص> توملاو ءدهر زول ار

 هل
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 محو روز الغردإب
 مفاذكو ةفيطتعاو راق ئالالانذ هيف ىبرلللاعت

 ذاداوهو للان نمو نيطلاوهو فاكسلار بكم لكن م ةبكرم الاثلك ظفل ناف ةغيكمتمنيطلاب و

 ذكلاابةركعملارافكللا حاورأ نيدطلاب ةةيكستاحاورالا دوصقْلاو فاصنالاو فيكذتلا

 بلا تارو دكلا نمدعناومثيإا ىماءلاو
 ام كير د سن

 هاسجالاءللهىنعبدو «اازرخ ىرخ الا ىو ارِذاَهَيَةَدحاَولا نال ةدحأوةبترعث سنا

 اك « ىتفايدكز اوت شئادني تفك ظ ىوتثم ربع اف ب زو ةثملا ف ب رفىلاهتللا

 ةدجو نم تنأ علا اذه ىبومايىمول ىلاعتهلللاق (ىنملا) م ىتخاسربىردس شنادب
 ,تء:طسا معلا اذهةطساويثلنأبهلعثو

 وزع

 :نياراهلات>ارإل ىر
 ! ىنميدساخااو هو مالا تلات حراما بحوا ذك مالا ناك ذا

 ٠ب.طلازببمتبحواذكر آلا نملك مب ةوأهسوةر ف

 :ىذلاربة اس اوهوماكلا

 قب رفو نومرملا يأ
 !!لدجالماعلا اذه قاو (ىنعلا) هناء اهتمكح مك دناغات ٠

 زنك تنك  ىوتم اذه ىلءليلدلاو ةيئغ كلل زخ

 و ىلاسعت لون عمسأ (ىنلا) هب وثراولظا نكم مكدوغي

 . اهلا ت قاذف فرعا نأ تيب اق

 هيفدنا الطب الايخرا دساف هوو شا«مل مهو ةيناوبح امو رناسنإلا الثا دهابجلاو

 لاقرخآلا نملك زيبفلو ةيكلل .قالخأو ىلكل ةءوهت ج و رودامءلغمو ةيناسنا حو را
 هكيدحو ورودضودلائءربلابخو مهوو قزح فعوفاوي> حو ردك ؟نابن رمال

 و روج مهغودازب ردم
 اشنالا ل ايخناو مهولاو رجلا

 | نمنيتلا تزيمووثالاا هجولا ىلو هتكرإ دتىأ اردسو
 (ىنعلا) 6 مدو نوح سن تفك ادم ىاىدأ

 ئئىالدعن ىموماي ىلا بعته قا لاق زييغل

 ةركمم ىعب كائاكو هريتحاو ركاسوغا

 اهندسنئاط ىوتشم مهسفنأ !وروسإلو هب
 نادبالاىأ فا دسالا لهو (ىنعملا) 4

 نايفطلاورذكسلاداوسزرخ ولم
 جي

 نموظعلاوهو زئلاراهطاعشيبللا نمبن
 مويلا او ل انماو بيطلا نءثيرحا هلازيعل ىل عت هللا لاق
 تاهجقللا !تساراهظارم و ىونشم ريهلا ف ىثب رث

 ايةيمازنك تنك ى ءدقلا هئيدا
 .عسيطلالو فرص الامل تاءاطلابهرسوطاو كتاذر

 لغسلاو فاويملاج ورئاناداسفادسه ميتا
 خودلا ف ةيةا هولا ةيوسنملا ورا اونبال اوهو تاريعلاكن ا



 ةروتسم حولا حورلا ينعي ةيذخم نملك نللاوغو
 راسلت دصرهوجاذها (ىءلا) ع غوددتمردنانغو ردكن انجح ٠ غو ردرددش ختتد مر هرج و ىوشم نيالا ىف نهملاراتتساك للايخناو مسهولاو
 رول !ويحولاحوزلاق ددلارهرصداوأو يختار علاق ءىنكتلا
 ١ ذكى أ (غود عطردلا نغور مطر معه ه غرد ترانا نفوردكنان هحه): انله-ج نملاب ف ذولي وسنلالحورو كة دسرهوج لوب هناكنطابلا لأب د

 نبا تفوردن يرتنم نيا ةذفو مط ىف نمسلاةذاو مه طف خاك نبال ف ن
 افلا وس نمره كبذك نوكي (ىنملا). «دوبى ا راب تاتاسإر « دوبي نأ
 «ضشانوادببي نتغ ودنيا ل اس ىونشم ةيولالاحورلا لاذ كندس دركي وهلا !ىذلا

 رهاطو ل صاح مسإلا !ذيهغودتديدع نيس (ىندعا ا) يي شالوفاةور دنانأج
 اديه أ ىلامثزحلا ى» (ىعملا) مة دتناي:رخردارغود .لب وسر ودم دنمرفانإو ىونثم تيما كح اهمكح ئمالو أو ملا غرد لاذ فاي رلاعررلا متو

 ىأمسجلا وك ىف. جلا تاريعل ىأ غو الاكرم ىخنباكمولاصلخم
 تنك ناريعل 1كلاذيا لعأ ىتخ لادم الآم ءانهر ا نهانا ىلد موكرحيّن لاو :داعلاو ةمثصلاو بولس الاي دبءلالوسرلا لاك (ينفملا) «سدوجناهيدكنمرمادبت « نذي و ينجب ناي حانإل ىوتشم ةيناب رلاحورلا و يعس اريحا نملاب نما ١

 مهل دب أ ناريعلاكرح سانلا حالَسآك لَوَسرهَداَبع يما دبع تعب نأ ىلا ئثالك ةءولةعأ ةيناب رلادحو رورهاظو بلاغ ةيناوبلاآتَحو رو ههجج هرو وأني 1
 يناج ىلا ةراتو لغلا ىلا ةراترؤاعلاىل ذرات ما .أنارمم 'لرمتب ةعتصلاو لادم الا تح
 يفت ناك قيما ىدو جونا لس ءاراكلا ةبان تح :اوملا تعم يلاةراتو ة.ناحورلا

 لوسرلا نا لساحلاو تاذفإبادوصقم سيل ناريعلاك ا دوجو هن | تنكىذفاىزاح ادوحر
 ,هسانل!نمدحاو نذاي بهذي لوسرلا هزمكوه هذث ارو بس دبعلا كاذمدابعنم دبع مالكها لري دأ (ىنملا) يب توج ىسوركر ا شوكرددو ردو تسراوز جانا ةدنب مالك اب» ىم ىلا هنهللاىلا لسأذ ىنامو رقؤتر ولظتو يندب ؤن ىح ف ىكر<

 هاب ىلا ملاعلا نافعا العلا ىرف ىلع فاي رلاولاعل اذبعلابدارملاوىسولابا |
 لسوو ء فرت[ ى ولا با اط نذأىفهمالكل خ داذان لو هيلع هلال« لوسرلا نمل ايا ثراولا|
 ماعلا مالكالو لو رلا مالك هئذأ ىف لح ديال ىبهل الا ىجولا نمل ماذا معلا باطي الىذفاو
 ارامجسو نيؤمتذا ف ىوشم لأقا ذواو ةيعاونذا ىلء ل هحي تح حو روفصتالو قيةملا دوحرلا قار الو تدبل اودوجولا ناريسع نم الو هبلقوم دوجو ري الو 4ثراولا ىفإب لا



 قذا اذكانيحرلةظئام نموا انذار (ىنملا) «تسيعادنب رقىفثوك نانيغ «تسيعاو
 باشكال ثراولاوأ لرسرلار أملا تال نع بح اذهوماذلاةبحا سمو رق ىه ةيطا
 ان: قاعتااىاملالا كرا ةيعاو ذأ نب مؤ قدسا !لوقيهنأ تصح لوس زج
 مالك او لوسرلا مالك ىلاءافنمالا نمولذحال هثم .ل احلا مالكذلاو لعل ظذاح هتطساوب و

 م مالكردوا دوش قطاندوش درب ه مامتءةكزا راما شوك كناتمحم »ا ىوتثم هئاثرو

 دشاسزوإل ىرتشم مالكلا, اهلا نكي ت' مالكن .ةءولع هتذأ لفْط ناك اذا ذك (ىناا)

 دشردذأ ل ذطا نكي ناو (ىدما) دو د لككدو: كردامتذكس و دشر رثوكس ارز غل

 دشرلا عما الالاح انكم كي أ, سرخأ لفاطلا كلاذنوكي بالك بةيالوةقأ مالك هيلو
 لو ىحلا) م دوئشردامزا كم ش سكن ؟ناانو دوبُكلنك ىف اًركر هاج اد ىوخم

 مالكلا عقسا ىذااوه ل انلاو اهرب هقأ مالك اقسا مدعل ءهكبر مكي أ دلسأ مسألكماودملا

 قرم اكتاؤلك هالو ىف سلارةقي رطلامس ادذك ه«قطنو لدعو تأ نع

 الاذو (يعلا) «تسنيلعتمهىاربذيك ه تابتف كزاثلتكو رك شوكه داو

 3 نموهف دشرلا نم لءتالرلا نم مكب أنا او ءامسنذأ هلىذلا

 ثييلا ارقام كلدتعا ذر ئغتاذان نولعمب النزااكتأا .هلإ هللا دم باردا منا ىلامت

 نمنانو اعلا عاما كلالاأءحو ره /سقْثألو زلوتكد وهر ىونثل لأ نم
 قطا دييلعت نكن[ ىوشم ضانلا رش م نم صاخو مكتلا .ءاجشو قطن رس

 كاو رااىلا ةجاسىأوتلقنان (ىدغلا) جتضاد اج زواتافسدك ٠ تسادخ

لا الاذو باق ةط اوال, قطنلا لاذ ف ثك" ىلعر داق ىلاعت قاف ء_:ءىنطالا عامقسا
 ىأ

 همالك نانراعلا نعي راعوةديه١ىلاعت تام نالمرس ا ىلاعت هللاوه لع ثالب طن
 قاذ

 جادو ردام با ضع ىب و ادن شايفلت درك داوحا و .الدتاذ ن.هتردقو
 الباهلك/اعمالا مدكلموىوق ىلع ىلع هلا هئةلماللا هيلع مداكوأ (ىنملا) كاذاو

 دما قطا ثدالو رد ٠ دودو ملعب كى عيسماي إو ىوتم 'امهاذأو ةسب راو ألا باج

 ىفالاقنأب اةطاندوجو أ هتدالو نيف ىلا.هتدقلا ل« سمو (ىعلا) يدوجورد

 ثسدازتاكو دالور»ت مت عفدىارب زاإل ىوثم !*جو باكل اى [هللا دبه

 تتجدفل ميرماي اهموقاول لاق نيح ةدالولا ىف تلا عفد رحال يلا
 ات هللا هدبع ىنا لاقت اماعأ .اطع أن ايبص د هلا ىف ناك ء ماكنت 2

 اذيأوايح تمدامتاكز لاو ةالصلاب فاضوأوتنك اب أاكرايءيناعجوايدنىن 1
 دابتجارها تسيايىشن و ىع داس فلاواْرلا نم فو هنا ةءرتعف هلالاد ملا ىف هدطن ناكمام

 .ةضايرلاو ةدهاجاقوزلف (ىدعلا) جذادزا لدزانفو ردا خردات ى
 ةتسصرألا 2



 ةكرحلا

 .انحلا ىلا ذكنفسلاجو رايب
 ا ىل_ع ةءئامورلاةلغينوكسلا

 ,ىذلا لاذو (ىعلا) متسرا
 :اه كر :رىذلا

 :وهدلا نمل تلصو

 هيفا

 دكىايزابت ها ىونم

 عربا لنفي تم ةكرح جنكسلا اهنا كششنثج ىدونرك ف

 ناك نارام رض نفر هظي و نحلا لاذ دار يدصلا ناب نم ج رض تح ىدلاو

 مدعلا لثم ناربعلا اثم ةينابرلا حو رلا تناك الثم (ىنعلا) لع هدرزتآر هرج غود
 :ىنذغ نودلاو رهاطنارمدلا نكمأ

 لساديام رمان هكناو تءربش هديا مىتتهدكن 19 ىوتش ذيل حو رلاو

 تاسالاو ىنول الا برذثلا ليسو ىه ىلا ىخولا حدر دل هأرابتعاالو رد
 كسا ٠ نهكو تستفرك انفو رغ وذا 1 د |ىلعلايخالاو مسملارمشن كلرن كلل !ىف- اهبل

 مالنا مادام ابندلاثابأر نع برخو انستا ل ناربعلا (ىدملا) نك
 مب ء حر خالو ناربعلا لاذ ظفحا ناريعلا

 الإ مما (ىندعلا) « تسلودرك ناو بيغ 1من © تسد ثصد
 نكي والرادئلاب وذش ند بلا نإرب علو
 رتااب هو كسر معل بولقلا بابرال

 عوراارهر .افخأ ىذلا نمءلانارمعلا هام وهىذملا كنديزربب ىىح هللا افلا
 .قاسريلدنات بال نثق لياد فاننا

 .ةىراكلا ع ئيذن ناك ةيقابلا حورال يل ١ىناقلاثدبلا اذ

 3 ا ىلع لاسم لعل قبال ث يحب ئذل ىف فنا ىلع لدي ءاظاا تاوهوىنعلا اذهلوه

 او ةةنكلا حايرألا نم ةربخع !جاكرح ةيارلا ىف
 ىونثم ىنا لا عارمصا ىف يخش ىلا ةقورص ربط او مكسملا ىف*

 نباتسروداب ه تساي ص نارك ارداب مان نازإو ىونلم “كاره لانو نوم

 ااذنلا

 لسوف ةيناهنملا ناريه نم حولا حور ارو لاك ةدها
 م مدع نوجد شخ ودرخلانفو رؤط وتتم ةيناهبجلا

 رهط زاءاع ان[ هدوجر تابثا ف ناربعلاك ندد
 ايولفم بلافلا نديلا نوكيل داهتجال

 كاذوتاسنالاوه سا مجود ءرق ارهاظذل كرب

 ىت-> ىبحولا حو رلا لو مح ىف عريش
 لي مغ ىل ناك لام ”ىأ ىلع ين لييدو نع

 ىرتثم نيم اذا! نوكمنت كدر ممل دره بذاشبم هلاذقا

 ىبحولا حو ىلا نم-هنم ع رت دكرعو
 رهغل ارهوإلا كل اوروظي ورخأ د

 دو وأ
 اشيأرخآ لام ىف دمهركيد لام ةبحلا با

 عابسلات (ىسعلا) م ختكمىاهدازا ىربخت .٠
 تهيف'اهلا نا ىلع

 ءاوماق نكيرلولو (ىنعلا) جبار هرد تسحب هدرعربش ع
 ناآلاةحورال ىذا عملا رحت الىأ ءارولا ىف تيملا
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 ىء تيمنا يلالور اه ىربال هدنم حورالبى أ بملال,انيمنوكب ل ندبلا نال (ىنعلا)
 نكيزصاو (ىمعلا) مماظتناورادزوره بشي ه ما دش, نباوس دش. ةروو
 أراجنالبو للاب ورلا لت وراروبلمكي ونببلا مدعشب|لىتبامامئا ده نوكنأل لاذ
 ىهلالا رونا قرش ءىعوتلا حوا ىلا س كعو رشم راهن! سثناف اماظتماوأم اظن
 ىرتثم ىفاسنالا تديلاوناوبحلاجو رلالجالراهلا سمموب راهل سه ثلا ول جايتعاال
 نيدلا اذك (ىنعلا) باتق ةرءامدي ثروخو همىل « با : ىمشج كنا مهل

 ىلاالو راولاولرالا ىلا جاتحتالعو رلاعب ارفراسعرخالو سعمالب مانلالاعيف ىرتوتلا
 ارةراهئرخ الو سمتال,لاملا اذ هجراماملا ف ىرتنملابلا نيد !ذكرمملاوسثلا
 اذن تيما مكسمح قوه ىذلاتدبلاوةرهاظلا نيفلل لخدم الهنا لاسحلاوداممو اشرأو
 خادش توج ام مون» ىو ثمر اهلا سه.”ىلا الور ماو رولا ىلا جاشمشالعو رلا نادلفا ثيبلا
 ملعانتوملا ا انموعناك !.!نالفاي(ىنعملا) م نادبار رداربتآردارينيز « تالف ىاتوملا
 ىر قبال ب مونلا ىف لجو رنا ال ىتسعب عونلا ىلع ثوملاس ١ كلا زألا دله نم

 : (| هناراج نع قهبلاىو ر ءايشا فولأ ةثامءامبلا اعف لحو رىرتتوملا دعباذك ارقواسعم
 عرفنا تهك تدنركب روط ىونشم ةنللا لها توجالو ثوملاخأ مولا لاقمالا

 ًّ ١! اذه عرذمونلا لاذ ضميلاقللاتذاو( ىعملا) ينيذي دام ىاارن ونشم» نبا
 قيقبغو نيةبالم عع نالاءانم كر فكل ة لفي ىربال هتاف ىذا نا لامحلاو هرم أر عر
 صمرلا ة روس ىلاعن هللا لاق وفرع[ لاهل ةثيمح معبالىذللا داغملا مالك نار ريو
 نكهفإمونلاتةراهانوشى أ(اَمالتكىلا)لونب( واو منيح سغنالا وشي هلا )
 .برلاو اهتوستةوىأ (ىعسص لجأ ىلا ىرخالا ل سري و ترملا لع ىشة تلا
 مطقني لاردالا نال تول نماع وز ناكف نيل الح ىهنتا سكعلا فالذي ايا سفن اودي قب:
 لاماذك لامع اهنا :ىريفخ زرملالاءلخدي ثوم نيح ناسنالاو مونلاب مطلي و توملاي
 باوخ دش بيل ىوةمهلا عا لاك شار هلام ةروسده ابن ريل الاء حورلا لخدتونلا

 فصومانملا ف لحو رىرث(ىهلا) ميلاستسيب ءرا ديدي ك « لاح فسو تناج
 ىر-ىردى و اهرعوتتارببعت فردإط ىوشماماع نب رش ىف ةظيلا ىف هارئال ث يع لاما
 .: حالى هربعت فلخ ىف ماثملا ىف هتدهاش ىذلا لاما لاذو (ىنملا جاهدايتا 1
 'ن# مهلأ ف ىرحترو دعتءاكذفاوءاه دلاب نيفو هول نيطال لا بناجأريثك انامزأ
 :ءلا لاح هلوصو ىلعرد تال برغملاو قرسشملا نيب الام تردو نك امالاثب وط كنك

 ءايلرالا لكنم'اك فا باررأ نءاهعلأ_فف اهكردومردفتال 2
 فك عرف ٠ تسجرستاراوخ ناركبك »اكرم

 ”ةئدزأ



 ف اع لول هلا ع تسيكساو

 لهاج نانا رلاركن ام ىلع عينشأاذهو ةيررامحو ةلكن !دد ثاوفاهرغرسلا
 لصادشاب »© صارخ تاوخدوخو نبات ءاهباوخإل ىوتمابو رلا ةفيح نع زذافو ||

 سفنو ةظفبلا نم نسا ماوعل اب رفوسولاا رلاءذهوب ىنما] «صاصتخارابتا |
 لس وىسهلالا ل املا ة دهام رست صأ هتخالاوءاينح الازم صارم اثر

 ةظنبلاةلاح نمن>أىه لاو رلاىمملا عمه ةيئرهرمسيو قارختسالا ةترلاهحاص
 | اوماناذا صارم إب و راو ةييعلارارسالاوةبب رفل !لاوحالا اهف نو يماوعلا يؤ روح
 || ة-يقلا ىلا نواس سيو ةعببطلا لاءوةب رشبلا ديق نمتومهلذع ب ىلاعت هقلان م نول ال

 أود اديابل يب ف ىونثم ةنوريام نوربالو منت ل نواصنال ماوعلاةحاو رالاول

 نانسم ا الل يفاوراعزاللا(
 .الاءئاطو انالا دن

 ةيرغلاو ةنحلاماعوهر اعلا اذ_هلاونأو ةاقيتملا دزه طخاوقران مسملان ىلاعتهللاذارع |

 ءارص مانمل اعف ىأر و مسهدحأ ءائاذان_ةنملا[ىربل اوزاشتو ةيرشللاهريغب اوطبتراو
 ةيرشلادويغلا ىأرو نامزلا ألا ذى اعْبَسأ رمل( مىالطالادهاشر ةمحلا ||

 ا. >امأو قبلا لاعل ل صيل قئاوعلا طق ىف تقولا الا ذىهبفرلاعلاالاذا قانتشاو براعم[

 الا قانثيالوماةمنمادبع.نكيرلودتملا ةطخا ارت
 ن 8 ىج هفل أب ىذفاربغ ىرالت ا الا نان ءءاطبال

 مسهل ةدئازليقلا ذم حور مزاللا(ىدملا] هب تت تفردناد دنهوا با اونغا |

 ثهلاىلا ةرارمخلاب انلاىف بهذنن ا ىلعردم: حولا كان ىتحر ظنلار ىوشلا ةةسح مظعلاو

 مانملا ىف ءآريشا هتوشدا .!نم تانتركلملاملاع ناو رأ نطو لمأنأ]



 اكله

 لاق مانملا لاء قا ديو ردن كم فيك ىلا هت هنارك ةىلعنرغ:الىذلاو مهحاوإ نأ نيعب

 ةروسوأ ةفسنبا هيراودثاهب وءر ون لع همانمف لحو زم هللاىأر نم نول لاق مان نبأ
 ىلع اي هثاقل ىلع لدي لذ نا ةرذغو هرقودانداو همرك بدك [ىظع :.ارزنالاثموأ
 اورك ذاإل ىوتملاغت ةدهاشا ناسف ع رشةيسانلا» :ميوةنجلا لوخدو لاخلا ءذله
 شابوالا ىرهوملا لاق(شابوا) م« تسين شالذره ىاب ريهحرا «تينشا.وارهراكمللا

 منيطلتهلا سانلانمةء ام اوهر شوبلانمب واقم عجره لاب و الخالا سانلا نم

 صالاو ساغةملالاعق نيو ىف« (شال )4 لعالو راك الىذلا «اودارأو ةيمحتلا ىلا هولا

 ماوعلاو شايوالا لك لسمعو راك سيل هللارك ذ(ىنعملا) سا: لاق رم بل ببجلا تي ىذلا
 نيذلاامأا) بارا روس ىلا. قالة ضال فلكل جر لع سي ىجيرا تاخر

 لاقي نيل الح ىسجنادرخآو راهلا وأ (اليسأو ةركمموصسوارعثك ارك ذهقلاو رك ذااوثما
 نيدووشم ام موكل تاقوالار ثا ىف « ام واشف ىلع ةلالدللر 6 ذلباههصيسةةو ىراضبلا
 دارملا ل بقوا هلا تاهو ءنالعفلا ل_بةو اه: دمعلا هتالركك ذالتلب .عيدقلادارذ 7

 نكئريغاذهو ناسالاب رك ذلاربثكلار ,ك ذفايدارملا هةئاقحف ىلا لا ةوءالصلا ميبستلاب

 «هسةئاطل ىف ىريشتللا لاو باةلاءالارسيتيالو متادمارك ذلادارملات

 طلعنا !جأإب) رمقلاةر و رخاوأ لاعتهللالاقو
 7 ةداراوم مل ىلأىأ ولا دنع كلذ! ول لاقي (كب ريا

 ا
 (ىندلا) « شايريدبن يرد لس تروم نشا ليت مود مَسب اون كيل 9 ىع سانلاماوع نم

 ىنسعب لي ديلا فل نك اليف نكمل تاو اليف نك ا .نكسنالا ذهاب تنأ نكلو ا
 تاعاطلا ىف يمال ةفايللا كليطعي ركذتلا اذلهمبىلامت ها لعل ليفلاكى «ألا نطو رك ذات
 ىلا ها هللا صاروخ ليفلابدارأ اق ةسسحلا.اهلدب عمال ا قالخأ .الا بمالي نكست .:مناو لست:

 ةفس ع ردتلابل دف سأ تالف نكمل داو ماعلا صوم نا نم نكى نع
 ةقيةل ا دنهةطخ دعا كفن ماكل نادنالا ةيترل ل هتةزيدبتلا قرط ىف ن كوت .ةاور لا

 « نيس ارنو درك از .اسايهك ظ ىع دنهلا ةي.-اتمر ءااركسحذو

 برشة فانك اولازا نيذلا هلل لاجر زكمهو كالا ءايهكنيهنط هلرظتاو(ىنملا) هين
 نم عمساو ىلأ عنها لانج اودهاشيل ت ركل لاع ىلا هدايا بيس مدوا هر أر بالطلا
 ةيسراغلا اكل اعتفب ركو ءارنةلناةر وراق اذه ظفل دان لل لاجر اضيأ مهرناك انيم
 مهداشراب و موتي رش ةفاثك اولي زيدي بالا اميملاعاتس رهن ىني ةدلعاذلا عم ةداظال

 نال تنو لكم نم مسا ىأ ةفاطال' ةيترل م منواصوي

 : اه دهاك

 مدره نارك امرا



 ةىلرتمتوفب 9 2ك
 كال رد تنازاسراك « كانو رمدنتا دنيش ةنأط ىوتم راش ذولووولدلاماقراو
 مهىأ مهناماركبب-+ةداعلا نوترا ىأ ءاوهلا ىف شةنلانو طار متون لاكنمو (ىلا)
 بول فئاص ف فرامملاو مولءلا ماقرأ نرخار وىفاحو رلا ىوعلا كانا ىف سوم :!انوطنارأ

 فرصتٍلاهلا ف نوفرسصتم ىأ كأو ىلراكلانوعنط هءىناكارطشلا ىف لاقاذهاونييلاظاا
 راسم عممسجال كفالخ أ اولدبيل مول كندر مامز بلو ميم ةءزالم كيلعت مهل ل اهنا

 هار بيج نيك مقلخ ىئيشرك » ىوشم ىلامت هه امأل فلاخت ثم( مود هبال معك
 .انيكس#م قلم ارظنتر 0 ناو (ىنعملا) » آن ار وكبشىاركسنب

 اذا اراك الا نم كلام ىل« يا !!لاوحالاو دي د اراثالا هذهر الا ىعأاير طنا

 قالخالا كاملا هللاره دوج و بيج فر ظناروتلا يدعو, .01ىف ىذ«الاك لفاغأ. ع
 أراثآن مانا !ىلعنو كيلا ةبنآلا لاوحالاو رلثآلا ىرتةمةرملاو قل ها باص#أ نا

 4سبل ىذا ىنأعلا لومي هاكهنرد 4 ؟ردقلاءاذلخ مالى انت هللاوه رثؤثااو ةلعلا !مهحلاوب

 ارثأ ءاسأكاهدوجو قرظنيف مآ مموج لرش و بلشر مه ءادحار كراةاذا ةريصن رسص»
 الا 4ترهطاماهنا اولعب و رثزملا ىلع ر الا لك 0

 مبا ار دناتسدتهطب ه با
 نيعببلعل ادئهةمسوو ط_مواللو ىارديأ مهدي لى اذه نمو (ىنعلا)

 ديردرارارب# *.توكلم ا نباعو ىأر ىأ لب ةة دم اكلم هنوك ةلاسم م,
 انزوطةمرجال( (ىعلا) )جيدي دشودز مهر تكل

 دوتأتسدةهدي دنا نآإط ىر 0 سانا نيم نم اية راسو
 000 .ةءالع نوكستةلاسملا كل( (ىعملا] « دوش ةاوبدو باوخنزا هاك ٠

 يكل مانا ل لدهاشي عنا كاذب ريوغزلاردكححي وا ونجم نوكي وموالا

 هاردي يزإل ىرتم معاعساوب

 دنع بج الرغب ىأميادتلا بارغلا ىل-هرثتي وأ ( (يعلا) ياهي

 اريحا نزلا ذم ءاسافاي وينال قئالعلارمجانزلايدارأو قئالعاعيبج علمي و رمح[
0 2 

 .ارانأو كاللاملاهر ةقيمن ار مو لب

 ايلطدت + مط د ىلءناامانم لو :ل 2# ىقىأره>و رأ



 0 املا اسوا !ىلسىبتلا اذك(ىنعلا) 0 رودسر ملا دوباتا
 زادرآت دانا مه و ريرغلارا دزادرا ر[ىاحت هك ف ىوشم هتمالع نوكس:رودصا !ىقروتلا ||

 مالا أند وسل ارادوماضيأورورغلاراد سال قأبنا(ندلا) يرو رملاراد
 مارح ةرخآل اوةرخ آلا لأ ىلع م رحال درو هلال ىثملا ىلا عسجريو است ىلا نع دع ابني يدي
 هتنادري ن ءأرق عال !ءءلع هنا دوه نبا نع دررو هللا لهأ ىلع نامارحأ «هوامندلا لهأ ىلع

 فد عصي امنأك اجرح اًيضهرد لعبت هلضينا درب ن هو مالسسالا هر دم حرش
 لالا لوسراب كالذةءالءامواولاتعسفن او حرشنا بلغلا ف روثل ال خداذا لات غءاعملا
 لاق هوزتلب# توال بهأتلاو رو رسل ارادىلاءانالاو رورغلار ادن عاملا ماللاهياع
 حرشر م9 ىو لاول ساو مكب ردلااوب يثأو ىلاعتلاقر اناا: ايلا مكن فن الف ىلاعتهللا

 اذه حرش جالو (ىغلا) مب اف راي ىارت_ثىفاتساد .«  ىقطصمثي اح نبا

 تيك و ةاكح معما ءانةسلااأ ايلسو بلع هللاىل ص قطصلا بودنملاثيدملا
 هجوت «أبتاطا نبا هبا كح نام فاني 0 ئهاشداب هكمدازءاشداب
 تركو حو زاعلا# لاس توا هنوف١ .ةملا ةئطل لا 4تروظو

 7-5 هموم ةرولنث صلال درمرجلال الا ملقاف اناطل_سناكو حورلا
 تةورت هكر همآو هرخا نم رم ار ذي موبإ» ىلا عت هوب ةسايقلا
 الاغنبا ئهاشدا و ةرخ الا رارسأ لترك تدل نم هجورخ ليبقى عي ايالاءذ_هيف
 بارتلا نم مهل :لاغ لالا ةديبط ىف مه نيذملا ناد يب دنثكم ان ىربكه علق كن اعبط الدوك دون

 نوبل اذلا ند نولو ةبوءيلع نو د» سيو نورس اغيب و ةدلق نرعسنالءلق ضرالا نم عذةرااموهو
 ديك هريج هك اك دركن أ ف لاقاذ هلواب ذلا نق مهذصواينافلا يطال ىنعي
 نمهعمايعليىذلا عمر _ةطلا كلاذو مي تسارع هعلة هك زيم فالو دياربمدوت الاخ رسرب

 ةسرسخ فرأ« امانأرىل ةعلذلانأبل وذو زتلا سأر ىلع دعصي و ايلاغىفأ#
 بارتلاك كرا رو رب ركإد ناكدرك ف .ةعلفلا كلام مسا لافملالا راسك دف
 لامار هودي ىأ اد ةءلقتا كلام ىلء نو برخالا ناودصلاو م تايبصلا عمس و

 نب لوب نم قورح دج اهو نادصلا عسر بارقل انالاثيشرمةتالة يهل لالا هذه نأ

 بعالاىلا نوار ولاه الاريسنباذكعس رلانملاجرلا ظغأ .: تعب رعبا نعوده
 نآ » ”بءاووهلا هلا ةايحلااما اواعا هوةبس> لام الاك ابنا له أو بارغلاب
 ناولالإ ةيحديق نمابجنا ل نإطل لا نباالاذو حي تس مكترد زا هكتو مدا ءاشذاب
 را ااا



 « مع ركىتود الاخ نامهارن" ادنيكنرىامك ازيا م تفك اف ءرل هت ببسي رولا

 رز# بارتةكقالاوةشالاربهذلا نءءثمل ساحل ىآع وماما بارغلا اذهل لونأنألاق

 |لوتأالاأو أو جمس نو -ك- خر توسكا نب زا نممب وكى غترسك اوسام او
 توجغامأ ف رطل نول ف شا ورد ةوسك او سلط أو بهذ نيرا توا وا

 وهو بعل ىلا وعدل لاذملالا نابع[ 2000 توون لاعوهود دهم

 ظفح ناب ةكملاىأمأ كا 50 قلاعت هللا لاق انا ا بهالاملاق

 ثناكو ةغوممشلانسىلا سو نم بملاخ ىلا.هت هقاو سوهو
 مكسأل ا هأطعأ ياني سيو ماو بلا ينال ةايطلاغا ارلعا هرم

 داشراإب لاقاذ ولو نب ااوماوعالارو م ىلا ىلاعت وتعلو مولعلاهل تر هذ 0

 اذه نيت لاو ماوعالارو ع ىلا جاتةعالو حلا داشراو ي تسون تجاحاهل ارو رهار ز
 دش مو نامزلا باق هله بو دح او سغن ىف له ملا هللا لءيذ بوللا با صخأ ىلءايشش سيلا

 نك ىاعته ١ نتيلمأتر وك ,؟تردنردإ» مانالا

 اهنع ثعيبالو ةيلبا دحر .ةلباةوامالكد أ لوةبالنوكف

 ىرتشم نوكيت نك هلوةينأ ائيشدارأ ما ء(مآ لأ امن رق نس مولعم ىلاه ىف

 ثكلءناطلس (ىثهلا) ) م رخهزانيزمنطآ و2 «ربد نربي تشاد ىها داو

 باوخإط ىرتشم فاعلا نيم زارا وم

 تاطاسلا كاذ (ىعملا) هيدرد تشك راربإلا يناس ٠ در درعا انرس تاكو أ ديد

 قوذراسىأ اركم ناطل لا ثلا ذىلءملاعلاءاةسراس ةتفي تام لولا الاذن اكمونلا فىأر ا

 :؟بانزا دشالكخ »ا ىرنتم اع هدلو قارق :نم نأ طلس!اىل عاسناملا

 0 02 اي 0

 تيارخط ىم شوه دماتو جهرا سف فو ىلع هارطغا
 ترودأ دج بلطو (ينعلا) م

 و هسا ةر علب نكل لمع الب وراك الي قبب و

 او الط هدراك!نمهدج ب وهي توعنأ



 (اذكلا

 سرورسف لمحو (ىعلا) مشب وخر جرش دوب, ديد« كم م شيش رادس نا
 مددشينانمهت ساو ىداشزك » ىوتثم هرمعثذمرورسلا لاذ ءاهحولئاقبتسا
 نكلابنات نركب نأ يل اشرأ هروررس مو (ىنعلا) جددبو ناجنيادمكق وطمس

 الك نانرورمملاو حر غلا بدو ا ا
 اياعدقعنالر مهلا نكسلو: .حرهاظلا بع واو ةداضتم توآلذي وقيابسأ اهنم
 هذسمو (ىدعلا) غال تايادب ع ىداش, ونار أ «أ غارجنبا دربج ىمغمدزالو ىوتتم
 ةغيطلو غالكلاذ-هط:تر تومتاضيأرو رسل | سنن مو تومت مخل ؟سفنت نم ورلا ةلعش
 هتايدوناسنالا دوو 2.ةهلا قو ىح نيو مني, هال ىفادتالا دوحولا ىلع دامتعالازوجعالهناب

 ال تاطلسلا# (| (يسا) 4

 مغ ناكر ورساا اذ-هلىدأبلا
 لات ءدهاشورورس مغلا دعبل هوو

 ةايحرخآه جو نمو ثوم هو
 هلالهتلام نادي ث دس لكي كاك

 اشيأدم كالهةلاحلا ك3 ةبتلايئذلا كاذو (ىندملا) 4
 ىلام نادي تيلوينك» ىونث. ظذ-ر :ايحو الا فءارخآ نامل ةيسنلايئشلا لاذ
 باذءالاطاذةنلة تلا ئشلا كاذو (ىدملا) م« باذموفاسباركبدىوس « باذع
 لاله هيدناج ىدح ا نافوغلا 0 لأ ا ركجيلع قاصر الباسل

 8 .تئارثلاله ةيئاود ا ورا, طرفاوداز
 :لكو مد ا اذكو اشار ظفح ةيولالاحورال
 دارو نمل ؛ةدخ ثرملادرر هنال أيح امض عيل ب فلاي و ررشءايشالا ضعبل ةيدقل يناشد:

 وهل (ررد) نيتءؤلانبب و (مهح ب رشن) ديدحلا روف ىلاعت هلا لاقرب غل
 تن نقفأنلا ةوجبنم (هرهاطو) نيتمؤلاةوج نم (

 !او ةنمْولا ىودلا نيب رعشة نيد مضلأتديلالجىهتا (ياذسلا هيف



 | ةجرةرهظملاتا اغلا ىوق نطابحورلا اوال نيب تناك ةطبار ,نمايهل نام ظلابااعقلا

 ىرابندىو -نئداشإ» ىرتثم نيناثال بازعةردكملابااغلا ىرةرهاظو نيمؤال
 [| بناملهةردقرهتاودو تديلارورس (ىعملا) «لاوزو صخنتبقاعزو روس هلاك
 (ى.زرمسأ ملك افالا ندبلاناللاو زو صقن ةبناعلا بناس نكمل: داغسو لاك انامل
 || م-مباوءةردارءدتخإو ىوثم تولادعب مي ربل تدبلاةدار كرت لئاعلا ىلعف ةيقاعلا

 || هر .اؤرلا ىف ثاولا كاعشلاا (ىنءاا) ) « اهدن او دب رداب ديوكمي رك ٠ ناوخريبمت

 |[ ته ه عراك ةييا وخدام 2 »8 ىو ةمغو فأن عمك ل وغب وربعملا
 مانا ىف عقاولا*اكبلاو ( يعمل ©« حمس بحاص اريبمأر د

 مامون سانللا نال 0 رلا
 اذغلا مول لص ةلاواو منا اوتاماذان

 1 د9 ىوتشم ناطلسلا للآمال عم .--ر

 ةركسفاناطا اا, ا, (ىلا) 6 تذذكن لدي

 كسررو» ىو مفلا عوجرواوعرقر لاقحا نب ,«ةمراع نطلا ةئيستراص ةءذاولا اله سن

 مدقلل لوشاذك لصون او (ىنسعلا) مما ذا لكدو رك «

 بعذنإب ىرم ا حرج ان .اىأ هور لحال محو لاكلاو كملؤم هان داو توم كلو. كاندارأو

 أنا ىف» ربذلاب فرك د03 ل مزال لاح لك ىلعف دلولا أ درولا

 / ىو ةدسعبو ماكتبت ماو مزالو أ ال ىعمديابو

 ااعجول هينأب ل قلا اذه نمنوكيال(ىنءلا) 6 :ودواركم دياب ىراك هاي هدسر

 (| نبعلا كرغهدفو الزنم نيعلا ىلا عم>ولاو هومخزلا فاش افرع الم ءذوع مزال لولا لاذ بهذ

 راك افدجربا اذهو عمجولا اذه لبق نءىدأو ثوم نوكيال ىأ دودو نم ةريمابلا

 ا ايديما كسب ىاع :«ىفببس دئاراتة دوجأ يىرثم مسنلا

 ذولا فرط ذو 1 "ىأدهتهتبا امال“ انذلأرترااببسنال

 رسب 3 يم ويبوويمسا نوذما

 اعدل ن0
 0 انور فا ضعي و غداب ىذا تولاباط نيتي ومنلاو |

 اذباوبأو (ىنهلا) .جب لرب صرحزا صإ رح شوكو:
 ازمه يوردسع تايجر 0



 موز

 نايدخ ىوسزو» تمرد: اهدردرتىوسزاإل ىم لامة باونالا
 ا دن ىذه تو! !باوبأ تاوسأ ندبلا بنا اذا عاجوالاو (ىتهملا)
 الاوءالبلاوءامصحلا بنام نم اماو ثوملا برق ى عااد ةلتملا عابوالا
 بة وك ارداواوءاه-لقاعلا ىل_هف اول ةءاسئال توما باوبأ تاو سأ نار رغدة توما

 (يعملا) بلم نكر ظننا ءرات هبط تسر وف ىدن او خرب رسمو ناجل ىونثم توملا
 ةكلهلاو ةثر حل اوةباملا لاهل ارانلرظناو بطلا بتك ةسرس فأر فا سأراب وح و راب
 ةيزتكسملا بطلا بتك لمي ل ئاوأ فرظأاىمأراب و ىسو راب لودي هرسبهللا[:ة ام
 ةةرح لا كتل يملا لاعلاو ضا سهالا نيم
 كلب رراسئانواربط بك ناوخرو رينبو ىم !ذكهتببلا اذه خستلا ضع ىف أر

 اهلك لمراد دءاشا مأ رت

 8 رغعمج (اهرغ) توج

 1) ضارمالا قاطع هدارأو
 ةيطخوا ةوطخ لك ىفو قب رطاها ىفانالا

 خا جب زف ممشعنلاقو اهاد دعال ىناسنالا
 ودم ال-:ءىوتلا مس دجوتمل كلارثالا
 اىيعاآسور مكحءارهلا(ىعما) كرك دغارج

 ىأ احابصمهدوجو نهذ ها رزه

 كيناآداسب رك ه دوي زاك ب ودرهزكدونإو ىودم :
 لجالا او مببهذنا ايناك»دفروأ نال نءدحاو نوكيىتح (ى#لا) م هرراجزا غارج
 اكس .همىسنو رخآلاماقمائاةرابثاب رخآلا نوكيض دلو ىأ حاب»
 تخورفا ل دعس“ ٠ غارج سنان :ركفراءر همه ىونثم نكي لوهللا

 :اذعف رو ضحاو غارفلا لجالر هشأ حاب سم يدب نم صقناذا فر هلاك ( ىئهألا)
 امويىتح (ىعملا) ينام عمرا ددوخ مش شب  ناهك درب نيك ىزو ردك انو

4 

 قانا حابصما ىو ماعلا وهل لحالا*
 ري وثب 4 دب هندب وه سم اناا حاب_ملا نا فراعلاك ل مي مورخآ اها.

 دركسنوا 98 ئوتشم لاقاذهاونان داوي ىفاذلا هلو لد
 دعباذم مهفيرتاطللا كاذو (ىدلأ) يب ركتئينافب اريفان عمم ه يرغزا دادسي موفنإ



 ( نشف

 هدبة ايح لذي ىعي ب وزخألا ت الام ا ىو رخانان معلا ناناعمتىلمعأ «افغو هرورغ نم
 هن ديفرصعذلا فراعلا لاس سنو 4 -: طعس. الثا ىناقلا ضرغنملا هدفو بع ىف ىناما اهرعو

 اذه لس عاطقتا فوخزا اردو ديزرق ءاشداي تدروكس ورع » هبا

 ها ارخ ىءورم سد الم لسنلا عاطشنافوخ نمم فول سور ا

 عقوامل ه-فن ناطللالاتدع (ىن#عملا) يور لنج و 2نيزدباغات ه رارعدلاب
 قزتلا اذلمىتح ىدفو ل جال سور ناينا قئاللاىفنعاطقنا فوخ ىلقىف

 ازابدعب زددركواخرف ه زازا نيااذف ىوسدو ررك 9 ىونش» دقو نم
 وكي ورويطلا «توداط هب زا لاب ىهكلارمطلا مسا عسارلاو ثلاثلاو لو الا (زا) «ذإ

 اذهىزا بهذنا (ىنعلا) فلخ ىمءىفائلازابلاونيطالساديى ءامقاوهلاوحأرثك أى

 داطسيازاب ىزايلا دعم فوأءاقلا ممب هدخ .رفه دعب وهءارونوكيهاذفلا بنا قجاىأ

 وردوا ينعم هدو راجي زركز بيا ترو هلل ىوتشم ارك ذم لنوك, و ارمثك انامز
 ملاعلا اذه نمىأ انهن ءهدوحو ةروستيهذنا ىزأبلا اذهةروصر (ىنغلا) هدو قاب

 «هبنماشتآ دومرق نار مال ىوتشم هدفر ىلا. قاب هريسو ها همنوكي تامو فوتنأب ىويتالا

 ريا لو هيلع هللاىفزسرلاناطل لاقا نيجي (ىنعلا) ب هارسدفولادك ىفاعصم

 ىعمنيار عل ىوتشم هسأرسس لولا في ركل ث يدلي ظفلو هسأ "رسولا نأ. قط مااوهو

 عيجى عملا اذهرحالو (ىنسعملا) يفرتجارالؤط هز وما م ٠ فغشزا اخ همها

 » ناهجردز اهي تاتامانإل ىو فرط لافحلالا واهو بدصو م

 انفرحلاىأ ايناللا ىف ىف ام كالء قى عكلل] م ناعناش

 ىو ىلع ةيونعلاهدالوأ ودب روصلا هدالوأ لي لءلا نان ىرتلا تن 5
 ىرستل ىوثدملاهثبالعيايرثعمابأ )ه1 ناك اذا كل هنمنب وبالارب

 هرواذسولو ةطساولابتس ايذالا ف قبتو ىوتهملادفولا دوحول دوو
 كاع ن مني وبالاربسخو ىونعملا هس أر سو ىروسلا

 7 « دجوتسدادنا صرح تمكع حو ىرتشما

 اما داو دج ونعم اون رو سلا«ا.آلا صرخ ىطعأ ة.1عل' هتمكحت ىلاعتو اص س لاو

 *. رارق-الاو ءاقبلار ءاودلا ندعم ةلعلا«:مكح تزعشتق دع هريغ .لكد ثر رحال

 (ىن-لا) «شيك بوخاردوخروي مهاوخ تغج « شب وخل: ماودرهب زا مه نما
 نيدللاوةروص ١ ةةيطلو قلقا ذأ زئدواباطأ ىلا و ماود زالاشإانآو

 مهارخ ىرتخدإل ىرشم ولا ةلمولاءارلاو واول نوكسو ةيسرافل ااا ب روينا ىلع

 الوهاس لن نم نكن انتببلطأ (ينملا) ىحلاط ىهاشدا لسنزف و ىلا نزا
 نوح



 ( فل

 تملا نيادوخءاشإل ىرش. سولاوهوجلاك ةئن قولا ناطاسل:نمنوكت
 حلاصلا اذهرهتاطلتاو (ىنلا) م تسولكو تح رف صرحربسا ىف ٠ توا از

 درو كال مولا ج رسقلاو عمطلاو ضرار سأس داو ةيويتدلاتاوهثلا نءقوتعللا
 .الا قي رط كالسنم نطبلاوج فلا قودعمتلف هنطب دبع سعن هحرفدي م سمأ
 ها !!باصص [ل ئابغلا فارعشأ ارامطالا تحت كوللاراشملا بيغلاراظنلا توكسلا مه

 ءايسست[مانروفاك توج سكه.و هاشم دكب علا نارب_مأ يعل ىوننم سانا نال

 عامجلاو برمشلاو لك لاو عمطااوصرأ ا ىرسال اولاةروبغل مّن غو مهاهج نم(ىنعملا)
 ةروذاكلان أف اروناكدوسالامالغا برعلا ةهستو لوك سكه لا قب رط ىنءاناطلس
 :'ادئءدوسالا ظفاو سانلا دنع ضايبلا
 :راوضوخ ةيدابءزاغم د9 ىو اررناكدوسألا ىأ

 لما

 ماعدي وكرسي[ ت دكين
 ءاقلاو زوغلا نمت شم

 أ بح اسس يسملا +اودارأ ص ربالاوهو ةيسرانل!ءابلارسك,سببلل ماوعلا لوي
 ا نارمع لك ةروسف ىلامت هللا لاق سك اعتلا قب ره ىل_عءاكا ذهو: داعسا 3
 ودم نأ نوبحت و) سا:!!لالسخا !نماولهذىأ (اونأ اه نوحرت :نيذلانيسهغال)

0 
 هرطماوءامدلا بكسل ىه ىتلاةيدابلا مءاراص (ىنعملا)
 ذك

 نوني ناكم(ةزا ءلدك أن( ميقا لالش ىلع مهوقملا كلسقلا نم (اولعغيولاع
 لوم (ملأ باذع مهلو) مهجرهو بنتو ظيبتلكتيف مهر. ةرخآلا ىف (باذعلا نم)

 (ىعملا) يك لج ارد ءابريم هن شوت هلل شخ ثوم ريسارب إو ىونشم نيلال + ىسهتنا
 نآ  ىونثم "لجأ ارد وأ اريشأ ل مالا يِضعَتاوةوملارب-مارعلا بلو بتكو
 قامءاماوعلا ىطعاو (ىملا]هد) , نان حا كاريما مان نب داد ماعار لسا نارم_سا
 ىوولا ىرسا ىلع ايعضو ءاممالا ءذهر ملثم أاردسو لأ اريمأ ل جالاو توما ىرسال دالبلا

 «اهعالا هذه لل نيثءالاوسل مهناناوكعم او هلاك م هنيذملا ماوعلا نا

 ةروصلا ناك الإ او بضغلاو لمالاو صرحا نما نم اهر هظمو أ«
 ىم ”لجأو مظعأر د وريمأ ىنعلا فو وذاريمأ ةروصلا ىف نكي ناورؤنىف«رؤنةوهتاريمأ
 ماوعلاو (ىنملا) يب لاموءاج ينعي !ناج ه لاعن ف ردك شدئناوخر دموي
 ءاجلاباهلردتالةفاسء>ورىغعي لاعتلاف اردس بضغلاو ةووشلاريسأ نوهدي

 :1ةالا ضارغالا بامجأ ن م«ةلحو «برط د رق: نمتوع ديءاوعلا نال صاملا لاملاو
 ةبدنلاب ههاجو هلاموحورلا ىلةسءامجلاو لالا ةيرمب وزاعتلا فسفوهللاخلاو لجأ دام»
 باص أ دثءوماوعلا نم ةلفغو لوح لجأ ريماب موعد لا»الا فصك تاماملاباتتال
 نانوناخشوكر دربخ نبأ اه دب تك اهنوج »اشو ئونثم ءازتسا تاماقثلا



 ربل اذه بهذ مولد دامب ةرهاسلا سس غرتتاطل-راتخاال (ىنلا) ديمو
 زا ارىدهاز شي وردرتخ هءاشداب تدركراينا ف١ اتا عع ناذآل
 ناس ىاذه مشي و ردك وبيلا نا انش اذ نو رح لها ندرك

 مهراعر صولا اذه لجالن اطلس! ىلع مرح لهأ ضارتءاو هدفو لجالد هاز ريذن تنبأ

 ارددوبشي وفك طرش « لدم صنازا ثفكدازجتردامإل ىوتشم ءارغذلابلاصتالا نم
 تاصانم داما فااقاناطا' :راكت أ ران ناطل لاهو (يندعلا) عقول
 لع ر عشزونإل ىواثم لفنلاو ىف طرششت ا ذكسلا ةئاة اطال ايف .طرتعا هلع
 نمركل ركع نمناطلسا,تنأر (ىندلا) مبا دك ؛ارابروبىدتبان و اهدزو ىعارخ أ
 مك ادك ارجل تفك ف ىم ءارغغلا.ان فر حاكن دمت ىتح باطتلتها رو كئاك ذ ١
 اهءوسمء الة وزال ثاطا لا لاق (ىهلا) تسادخدا دزاباقلا فوك و تساطخأ
 بالا ىفهناطعو هللا ناحا نم حاصل لحرثا نال ًاطغرب_ةنحلا هلا حرا كلون عمسام |

 الاذو (ىنعلا) مب ادك نوعه ل سكو ىعب ازا« « ىقتزادزب ركاح تءانةردإلل ىراثم
 ا الثموه سيل :ء1لا ف بر يهم: نم حا هلا لجرلا
 قرر امج ضردلا ةرثك ص نقلا سمور

 يف عملا فورم 0
 تءادج نانودتاةورغفز نك ةنزاد

 اوةعانةلا ند ةئشانلارمفلاو للا ثنو 0

 ) جدوج تم نزع نوف ديراب كنا ةبحإو ىرثم
 0 ازا ةداعوماج اهلبغي واهل لزعت اسأراما عم دس ونا مياللاريفسفلا نا

 صرحزارادكتش و ىم ١ وبه ذاتك مء:ءمب طن حلاها! لجرلا اذه نكماو أ
 «سرح نم ىذل[ناطالاو (ىفعملا) هب مامهدب وك ادك اررادنكى ء مارحرهدصت |

 .ة ىو ىلع هجا.:-الربة فه لو غي لئاعلاو عاب ان مارح لك دا

 ال (عنفي نملك ىف سمن لكرقت) هلع نا ىشرر م
 زي رزان دورهركراشناب « زيوجاروا عالذو رمثوك تفك اظ ىو
 نمل تلال .ةأرملا تعفن

 [رينان هارت اننوب ور هوا ان نيرأ تنبلا اع يرده ع ايمابلاو



 ((ةقفأ

 كارنك اربغنم ابيع! مل ناطلا لاق (ىنعما) يدب ربىوزا ادخاهتئتاب م دب
 قاب« .|عطةنيدلا مغراتدنا نم لك مالكملا اد_هرثم ىلوغتالو هذاا مب ا..الو

 لكوتي ن هو ىلافئلاقو هدوم هرئاسمتلاءافك ادحاو امه مومهلا لهج نم درو هنالمو غلا
 ءاشدمب اال ىراثم !هةز رهقاىل هال ضرالاف ءءادنمامو لاقو هب حو هفهللاىلع
 اطل (ىملا) « ىرهوج شوخ ىملاسدارئنزا ٠ ىرتخد شدادو

 عقب دانا ا ىلع لاس ل سأ نما :سح !ر هوجاتتد دلول ىطعأو ةوزرلا ىف .ءابئاغ نيهارملاو
 لسالا ةئسحو تأ ذل ةفيطا ىأ ل سال ىنعمب اهج رمت ىنلاةبمههلا ىازلاو ةمهقلا نونلا

 (ىنملا) م تملاج د شر خزانات شاءروج ه تشاد دوخرمظندوخ تحال ردو ىم
 لامجلا ةئ> ىندي ىصشلا سهم ن هرونأ اهحوو اهلاربظن تكسماما مسح ىف تنبلا كلو
 (ىملا) « تاس رد هك ىف ركسنزك اه نا 'شلاصع نيارتدلد نبط ىونلم

 اذافناسلاو ريبعتلا ف عسبالهطارذاو اح دة نمواهلا هخاذكو تلعاك اهنسح تفبلا
 اذهلر هلومأقوف ىلا عت هلا هيطعب روك ذا ناطل!محالصا او نيدلاب دب

 (ىعلاز م عفش تو ءاجولابونسح و عسترطادسرات نكن بدديس» ىونثم لاق
 لامار نسحلا كنا ندلاروءال ادئا م نكسسس نمو ءا

 ىو هبا ّللا ناك فثثاباك نم ىوذ ىلع هنعفانا

 ءءركمشا» كرش لافاذهاوادبأ كلن
 كل رمجلا نوكيال فول ترتخاشا (ينءلا] هار مش ثم هجرت ادوو رو« ايدول
 ىلع هرابتعاالوردتالو هأبهيئيثال فوصلا ةميفنافوصلاةميةامّكل لما ناكت او

 نبا دمار نوج 9: ىونثم لاقت ةهغلا ىلا عمجر مت لولثاسمن دما عاملة ىلا هتالوة ىو
 ناطاسلا لاذ حاكدلا اذه ىفأامل (ىعلا] هبا ممىننانحل اهدارتإب» ارماشتآ حاكبن
 «ارملا نايل ءلادجالوداثءالبىأ ءا مال, نط سلا ل سأو قرعا حاكشلا ناطل#ال لص>

 دوج ون ->ابةداز شقاع و دوبكوداج كرب هكاضنزاإط ىو دانه اولا
 ناب فوسوملا اطل نبال و :ىواالا

 (يدعلا) «ىلباب رطغال كرشازدربك ٠



 ناوي“ تو راو توراهو لباب رات نارعلا حاز .اوب نم ةرحات ميس لباب
 دش ه عمه شال ىوشم رص مانا عجاف

 ةطشلاىنمعىمرا ذلابرسكر ملا نوع( ربك )نو وجا بس 4-5

 تاطاسلا فولو (ىدعملا رد مالا ايلاوىثن الاوت ذل ىلء ناطي سورعلاو ىناغلا]

 :-1ام_ورع كلتا ىدح لة كام تراسة صف ةزوحع

 راس تشيبنا اىلع «بورع نا طل 1١ نبا ىن ىأ ةماوالروضملا

 حرئاهاوأ ىف ءا ابلاوالرتلاو باهألا ةمهعملا نيشلا

 ن ةزومهلا كاذو (ىنعلا) « زهر هك [هداز ءشربتشكو فز وبكر كود

 نملإ 4ةبمارتاطلسلا نبا ني رسل ةصطاتاروفترراص لإ اوباكسا ذب أمماردو-أ
 داوملا ةدغلب 4لاشب هيفاهضم رورطلا عشت ىذفا لحل لوباكل و |

 1 دمة تسانع ةرحاسةناطيشا موكل ةرحالاءأرملاهل
 كلمن ت شف درخ ىفو سكة دنك زرعها -دزحتق قزم لاقاذ ماو ةاةنانا مهغن

 ننلا هج هدنك فاك غي (سكءدنك) (دانعالابه :كيءتا مما (دو) م سأ ةرارأ
 مضب (سنو) ءاشبالاوثلرتلا ىنعم ءاهلاريدكب (كشجإإةجرشلاوهو سكن م فاكلا مشو

 يلا ةزوغلا كلو (ىنعلا) مالكا هدازإو متفل!فارطأو :مهلاةبةوفلا مهما نوثإا

 ىلاسباتإ»ل ىوتثم اماطنالوال هم نآطللا الاد تأ اءاهحرف قتلا
 نباناكسص ةنسىلاى> (ىنعملا) ب ديب هدنكش فكل ءذ شباج هوب 5 ١

 امواهل هتحمدشلوحوبايلهأ 3: زوج لفت لح تاكو لاريسأ ردهم ؛ناطالا

 شعاكز أن هدوردكاروارببك ت تيم ىوتثم !مهملا :نءالا |مجوباب لعن شاب
 تاطلسلانباتعطتو ترشوترغ !ميداصءواهتبصتو .(ىتسعلا) يي دوب» ظلام ىفاج مب 55

 ةالصلا اهّنمتاغماول لادم مضيدو ردنا ىلع هور فصن شوه اسمن نم
 رك دودراجت اة لاقي وانهاكر شو د صح ىنع؟ ضام لعذو ناويلا ع تو راف سالاوءام داو
 رو كس: نا نكمب و فم ضلاو نا سئل ىدع*أ لإ اريسكي ا: هش عاكو

 اطللا نبا تهطقزر تلا ةرصصا نهى ىنعااوناطلل1نبالو محار
 ةراصملا اين فازو ,عق اع لاحاذهو حو رف صن ::هتاكوه ىذه »دوو نم قب ىت-اغبحتو

 (ينلا) 6 رب فدوخزارعسركسزوا رسءةرداب ىو فءضزا ناركيداط ىونث» ةراكملا
 أريثأت 0 اولأتم ,ةلاو سسأإ أرلاعجوبن اطل !نالاحءوسو فا ١ث نمرمغلاو



 ”تاطلسلا

 2 ونش هنن نم ةريسخال ةودعملاسويارورسس

 0 0 (يعذا) يي تاكزوداب وقد
 * فو ص الغ لجال ار قفلا لعام ت مع رشا اراغوالك رعد زههاادئاز

 5 ةكاكدك هراجرههكنازإو ىونثم ر غفرت

 ني زادستاروا هراج ه تسب رستكيناطماك سقدك نيب سا ىوتثم !مهةغش

 أبنية يتاطااللصحد»:( (ىنلا) تسرك هال

 !جالعلاو ةبهلالاراربسالا نري ين عالمهملا

 ريغ تسارت نامرذ مهاكوادكى ءدعسإل ىونثم ناز هقأىلا*ام دئاوهيس لا ,ايسالا

 ال يمأ مالا ىلا هدو هس ىف لاقو ناطلسللا (ينعلا) « تدارك كامرخ و -كالمرب وح

 ىونشم ىلا هت هتاف ةرصصم ةودلاو لوبان ا امكن وكن نم نفارمغ ياكل قلعذال

 (يدعلا) مدردر ىاو بحر بكا يربك ت١ دوعوج هزوس ىم« نبك

 محراب هدي غلاب قرت نكللا اذه ىعيدوملا لم قرتدع نيكس ٠

 بئاغلا ةلزنم-::ناطللا لن : «دارلكوأ ناطلسلا ىلا عمار رب_هشديشلار دودو و

 (ىتعلا) ار زدني( او برا براي زانإ» ىرتشم لاف

 نم هناء ىقأذا: ارح اسماك زها باو هع رش نمو برا. برا. ناطلسلا لوق نه ىحا

 قلو لنا ةشنام ماين هلا ىأنباىور هةرححا ارص ااه اعمواج الم نركيل ب رالا

 ىلع لاذ أذل هز طمتىل-ىد. .«ال ل ىلاعت هللا لاق بر براي دبعلا لاقاذا لاق لسوء ام هللا

 لايف ماو ةغصإ 'مساوتل ةمسا !هلبق دلاو مظءالا هللا مءاو هو ات ءبب رثو ةءاجالا

 هذ رلاعت ءاسسأ نم :منااشب ردوا رنا كس برت يلفا نان الا ءانعم الا فال

 ةةؤه رم توكست فو اروف ةءابسالا نرك- دقن كماو ةءاجالل برأ هيءاعدللا نأ اة ساد

 اذه لاك ىرداجزا شرس صال ةيدءاشداب ىاعدد هشام -+زط لاثا واو

راو ىوتم لباكتلةء وسما ةرحا سلا نم ءدفو صال خو تاطللااعدلو.:
 

 عيبرح اا ةاتسالا ًلاذو (ىنللا) 6 تسب نآد ش نز ربي ريس أ اك و رمش تآرودزا

 ا« ىزداجرقلا دو هزوعذلك ظ ىم زوعربسا راسن اطال نباوهو ذولا ١ نأ دعب نم

 أربظتا ١نمةنيمأوا لرب ظنالرعسلا يزول كقنتناك (ىلا) )6 ىودو رثمزانياوريظتف
 777 ب ا ب0بمححجمج

 خا ىو



 ,ادكعن اذاكر زردو نارد» ىتذىاث تسد ىالارربت سدو ىوش» ليدعلاو كب ريثلاو
 هللا لاق ىلاعأ .اسايىبسمتت ال (ىنسعلا)
 اهتم (ينلا) «تسايبوجفاهتءلش ور « تسادختسداتسد اتم ىع | ىهتتلا كيرلا ناو ىلاعت ل اقو هدابع قوذرهاشناربهومف اهلل يلع ىذ لكق وذو لاعت
 أرغالا ىهنما 1 رصلا نايم ميديأ قوذ هللا ديرلاعن هللا لاق ىلا عت هللا ديىدبالا
 9 ىرتث» تذخأو تردس هئمور كلا هاهو ,رغأةردقلا او: دلاو ف راعملاوولعلا ىأ
 .هعاااشبأ (ىنعملا) م ار ليم تياخدشابودب .اهربادبام ظربكو زا
 بذ ما بص كادو جو: .قلخ ىلا هتهللا دامالصأ ىأ باع
 كم ”ىأ ىلا هللا هل ريغ كس ةوءاملا تعج ا ذعدياملا تناك ءاوهلا
 .سسح ىلءرصلا ىلا ملا ةئاعلصتق ىرحت لوادجواراغأ
 فرت هزارسب يك شهاش تفك ف ىوتشم رعبلا ىلا هنياخ

 نطلا نم أ ىذفارهاملارحا ل ناطل الاد عب (ىدعلا) م« تن
 الع 4 تيثأانأ !نهابيعرحاسلا لاذ لاقرصدلا ةباغ عاشو ديلا اوه يع

 ,ىهاد نمزج ه. نارح اميرات )ازا مدت
 هاله نز وعلل سيل( ىن_هلا) ريظنلا يدمءاتلا عن 0 راتك ىنعمةم رعلا فاكس ١ أن(نارك ) ىدمراظنالثاع دز وىفع 5 | ىدججةىحعملا ىازلا تشب (لازإ
 نم ةر صلاة ئطصاام ىسومان ديسس اصع ثعأم, وثذفلاك كالولاىأرام ها اهرق نع آن ذهمويمااعئاطلا ىمأب , ىو مديل ثم( ىدلا) جرام دوارع :ز ص ءوارب 12 ماب ىمومفك نوح إل ىودم دال ى ارانب َن هل هو لناع ىريغريظنةر علا

 .هلازلتن مىتنأب لو ىلاعث هللا لبق مىأ فرطلا لاذ نمت معلا اذهنال (يماا) مف مسرع ئدرك اشرف ٠ فرط نازدمآ عنيا صاك ف ىوتشم
 « رار اشكر ان دمك زو وشم مهلا لغم نو“ الو ”ىلع اين فا ةرصبا ديالف فقل
 كدي اتسهراودىرلجب ٠ دوعمتتو قيناتسروك رو ىونشم لزالا هلام ىلا عجيب .وهجولارغمءاةيعنناطاا نبا دوكيال- ةطناو هيزاو ز ولا ىأ اهرصع غفارتح الر رشطتينأ(ىقعلا) « در درزمدازماش دئاغغالا
 الغلا طئابخلا ينامرامملا بناجر صحلا ىع بهذا ناطلسال

 نحر (ينعملا) بادن عئصو ثنى ٠ ارىاجناراكز ابهف وسو كوش“
 ا تياكح نبات سزارد سيف ىو هنردقومللا نصار ءرىي-ذبق |باايوهيىذلالخلا

 0 باكا ذه (ىنلا] لوشن مدرك اه



 لوضغلا اهم كرئار اهتصالسخو اهئدب زشل لوفأ قوشالب لول ءاهءام سا ,ءتنأو مالكلا
 كئناةءاكملا لهما لعالا فال رن او لدو لام الكتل اريخاولاق المزاللابغ

 طئاملادنمةبقلاب:ايره والا سمخارقلا لاذ فم دو. 59
 أرصسااتال1جرخأو ربا ارذحو ب هذوذان_الارح اسا مالك ت أطلسا !لةقروكذملا
 « ندرك مو رعوءاشايندشداشو ربك تارصمزاهدازداش نزلي هر و دنعلا طياناردو

 قوناطااارورس ناس ىفو ز رقلا نار عم نم ناطلساا نباص الةناسرفاذ
 ارءثروب تتحرر ٠ اثكرارتاركى اههرا تاج ىرتشم هداو ىلع

 كات نمءناطل_!!نالوطعاو اهعفذانسالا اذ لاقنلادغملا كلن (ينلا) 0
 ءاةتفخقىوس ٠ ناوددشدمآشب وخابرسينآ 9 ىواثم ةاضوا ب رملءالبلاوةنحلا

 ةايداطسلا جننامل افا راد ءردلولا لاذ( (ىعلا) .مناقماد ساب

 دهفنإط ىرتشم ءالشاو ة:ثوتاهعا
 فيسلا لمحو ناظلل! مادة ههجوو+ 8

 | قئءفيسلا اذ_مبرشاتدرأ نار ىنع نها تدرأ نا صاءانأ
 محرأ هللا نالهئايسم نم بملاتلا اولا وبيلا عت قحلاناطللادارأف كدب ىمغن تلس فان

 ؟اةرهتهأو .كءاشط ىّوت ةانالاب»دةءاطلادودهءلابدارأر ةدلاولاودهلاولا نم

 نمهداتعا هدية: ىا انيبا طاركاطاذ11 (ىلهلا) مدام ديماىف سو رعناو ٠

 لسأالب :دربأماسورعااًلاذواورسنا 3 طك نيالا نم: دلبلا له
 ةكلالا |ترسناو هنم هللا نة تانآ 0

 تربلا يتسريف 3

 3 0 91 نم لاو لاوزلعلا 1( 0

 0 لب الهيلا اذهبويلا كلاذأ مويلابهلا هللا ب 2ك

 2 وهال عوير .
 ىوتشمهلبنذالنكهبنتنميئاذلادرو الرو: مود ىفم ص البلا موب و لسظم مووحوقولا

 ناطل ال ءذ(ىنلا] ينك شي ديدنقو بالجك ه ناتجاروا ءاشدركىمورع ليال

 اناا مفتت ايتدح هيف معنلا لذي ثدي بالكملا ما 2



 !"ابوهو بالأا ب واوعبشو معنلا كالت ةرثكسعب
 جياومارءاشعالا ىلع ةيناحوإ ىلا معتلا وعلا داو اهقان حو رلا نطل !لذبىأ الوداع

 بالاكلا ةزنعىعينلاةبنا.ةنلا ىرقلا ىلا,راسهلذيناكمولعهلذةرثكو م :ة32 نو

 ةجرلا بالم او ركساابدارأوبيسن جالو ةينامو لا معئئاركس نم بالكلا سيل نكذو

 » درج همغزاربيكىودابإو ىوشن نوذعورالةرثغلارةحرااذك ق وذ مسمللامهناك

 نم اهامرح الار ةمغلا نم ةراص-لاز ومثل كانو (ىنلا ١ هيدرمسلاءابّت شن ىو ىو رأ

 ازوجعلاثطعاىأ سم كلان ميلا اهء.طوا .اسو تنامناطا ا (نباةبحاصم

 قوللامتهناة غر ..اهالهمل ميال علا ا مترو مايئدلا لباكتل يوسف

 دوو ظلام بدع دمدازءأشإ ىمرانلا لخ دناجبةقللاةوو ثمز وبك ةروسب رة ةرخآلا

 ال اذه لام نم يقتلان اطل لا نبا قب (ىدملا) م دوبرردنوحر انو لفعوأ نمزك و

ثبخوا متروس عئعم رظنلاو لذعلا ىنمتئطخ فيك ةراصملا كيت «فنتلء نيف
 يس 

 ١ىور <نالنوب مت
 انرز ءاطتزوع

 «نوفرعنأ
 2 سيعشرب كافاذك الع

 برت ث ب عر ملاك اهدح :ديدج اسوا رعى ارعاطكسلا ا (ىدلا )كى سحءار

 دش مكوا مسج زازور هسان « داتفراورب شوت شك 83 ىونشمن لا ىفب رش حالا ا ىلع

 هوجو ىلع عثوو لعب لامهلاو نحلا لا دىأرالت طااا

 لانج هاشيرعدلارك-نم نانا! ناطاسلا نبا ىنعيداؤذلا همس

 قب رط أبنالانأ_> ىلع ةرامءامسلارق لعن حلا تتافةديدجاسو رعاهآر ومتحوزا

 قة اهنا دج اس هوجو ىلء متو وءيلع ىغاهدهاش الف مهن ل ليرتع اس ىأ نسما

 ار ومالا كولو «يلعتاعاطلاران آرو وافل داوئالا هن .اغماأ ءثال_:ىلاو هيلا ندحألا»

 | شودربوا ىدغزا قاخاك ان مت 2ك شوو دوخز از وو نايث همس بنامورلا

 نم قليلا ناىت_>ىلايا تالثومانأأ 0: ران اطل لانبا(ىنلا] م«تتك

 هدرخبدمجالعزار بالك إو ىوشم هبراكللالالوصو ةءالءاذهواوكر تر اولغ هب ثغ

 ةماهملاضعل نمو درولاءام نم '«-ويلءاوشرو (ىغلا )يي دبولن شتكمهف الدنا ثلدما
 ةبترم نم متي ال ثا | لا نا ةءالعا ذهوانولعم 4 اليلقال ل5 مملاو ن-حلارانمو« فنا أ

 ناعاطلا ف بغرينيذبلا نيدب ىروةيهلالا م نلجاوة.ناحرلا ةسفالا فارسي وش اعملا لع

 رغو



 85 كاي تآزا زاداير سد ىلك نطعمر دشن 12 شلاس د. إل ىوثمىمامملا نمرغنو

 ميدقلا قيد صلال اذركديىداواب ةياطم قير ىلءهنبالناطل#لا لاثةندعب (ىنعلا
 | صوتو ىف ددح نب بأن ب شا "رخنازر عب ة ناز زرركدا ظىع ةراكمللا :رامساازودهلا داراو

 ءافولا مج دع نكت 3 دما ذه ىو ارا نو عيصفلا لاذ نمرك دن نلا] ب شاب ا

 ن كلا لود ىوتعملا"ا وهئذلاد_ثرملا ين_عبارم

 » رورساارادتفاب نموزّسةك » ىوشم لالا لام ىأا راب نوال ا,هجاضتث نا ىلا

 بهذا هل لاقط الل ا هذه هس ن هناطاسلا نبا عيال( ىلا رورغلارادعحز ام ديهراو

 نائمه و ىم روذغلازي زعل اهللا قيفوتيرو رغلارا ادرك ن متو تو رورسلا ارادت دحوانأ

 دال نوكيا ذك (ينلا) « تنانىور تامر زحرؤي كو -

 يبت يا لوغي وأبن دلال ىأ ةلظلا نءاهبورؤ براغي رط قل اروتا

 4 اهداتك الرا بيل راو ايناووعشن رز غتتاو اوما

 !مدكنبالاذو مداني .غاكاة ناطق روك ذا تاطا ١ .11نبانا نأ ىفا ذل

 ةكئالالا:لئذار ىوذ ىل ةكل اللاو «سرالالا* ىلا هللا مداموبأو, ,ىل امن هللا

 نم مدن ات دعنأ ادركت داهره كا اوا231ل اكلي

 000 ا
 فايد .+ تدلوتاطا_ىلا نبا تنأنا نأ ( معا (يعاا) م ىوزاءداز

 نبات اذه ىذا اعلا باطملا رمد

8 
 001 بي ارتداد رك تسايناناردأب 5 2ك و

 3 .ٌعارلاو والا ىرسالاجرلا تاعج اياك :فاابنالا ى ,ءلباك-اةبو_ازوغلاو

 د نيعتلاو او بستلاو هاجلا مهلأهرو هه ق هلا لاء سنالا نمم_هتمرحو

 مدىو ناوخ ىم ديعدوذورهدول ”نيردتدنكفارا نر 9 ىم ميلالا باذعلا ىف مهتءتوأ



 : ب (ىنللا) «ذوعأ لق
 لذوات ف”اميتنك ل ءامجاو لاملاونيزلاو ب ناب
 أ ىرخأ:ىماهرركر نافل برذوعألقأرقنماولاق خبادلارضستاغئاوةرمارتافنأسغن
 || اين دلارصس نمو تاقرلخ ارش نهى عنها ءنمتاقوالارثك أ ىف ام ملعموادو نيرو ا أم

 يلم هتاىل_ىبلاىدو تاديبارهس الاه توتئاو ىذه تارت يلا ارت: ةراعسلا

 0 0 + طشن اهغاكواقو
0 . 0 

 0 هناسوسوملا ناطر هللا 9 0 هتلاركمذ نيهاولغغاذا

 بوب ةلاراوط أ تاومسىله مهجو رمي فئاطلا) عيل ع
 ىلا نوحرعي نطايشلانالردملا *اع-ىلءاو>ورع

 ىلا دودرتا لوبةلابوذحناكلاسلا اودْوشب وأ
 ا 3 انا يطل سو بوبوأ ىلا ىف تم يعاد بلغ !لاع

 || ىرولاة ب من اهديعبوةيروش 0
 ا ةفجأ قرر بئاشلابا امثلاك ةذاعت سال تراس برلاب ةغبطإلا
 انكسفي الو ةيبلقلا ةريضألا ىلا دورولا نعاوا :ٌداسلا هب

 لا بلط دنا ىدمحلا (يأاينةيدمحلةؤبتا

 هاوخ



 معز

 هياع هللاىلسلوسرلا بيلا اذه نمو (يتعملا) مدئاشف ردا قلخ وابوك « طاوخ
 ,اهركسعب اي: لا نالةراذغ ةراكمةراصس ايناللنا لاذق ةراصماانايندفااعد سو
 1 ام! ل ةسالن بدو درم اوياكسف :اويح ا ةعريطل ارثب ىف قلخللا تدعقأ
 (ىنعلا) هب ريسأ ش ءركمدارناهاش» درك ريب. دثك د راد حركت وف نيه اط
 طال تلعج سغنلا كاذةرارحيو اراساركمل_ةةنثنماةراصتلازودقلا
 ) 6 ترا تابثا ازرع ىاهدقع ه تسواتاناغن نيس نوردردإط ىونشم
 ا.ندملا نمي اهرصم دةملة:ءثءتاثاغن اهلردصلا لخاد ىف ةةئاازوقلا كانو

 بالا ف عشت ساغن الاكبولغلا لخادث اي ثلا نمةين اغلاءايسشالا ةبهىهو تاثاغن
 اهراك اذ-هواينلاتايئالاهركمو اهرعدةمو ايندلا غلا ليمتو ةليحو اركمو ةسوسو
 ءايسشالاهبروتو.لقسءلاو عب ملا دنع ةموءذللا٠ايسئالل« بلت بحت ثيم نانالارصملا
 ىابب وارصعلح «.,تسينزانادىوقايندرحاسإو ىرشم ةهبئاعرشرالثم ةءودملا
 اركملاو رسل! توئغا ةكلامو :ةئانو ةلاعو ةيوقزر ع ةرحاسا ! اينما (ىنعلا) م تسينهماع
 ىدأ ثكرو ف ىملاقىنعملا اذه مي رهتار ماوعل !ةردقو ةجردو بث ص نا .سبا اهرص-ل»و
 تردقو اهدةعلوفعلاتلحولو (ىدملا) مجيد اة سرق ىاراتنأ ه اهلثم اروادتم
 دهم لح ىلعر ديال ىقزملا لمعلا نيام ميول 2ابالىئعب ءايعنالا هللا لري تم يلع
 ءايلوأوءايمنأ اهدقع لل مزلفامل مهب يلع عداشمو سانلا بولت ىف اتش يتلا |يندملا
 قب رط نءهتلا 4_سرأ ىذهلا قذاملابببطا ايو اماارجانلاك م هنو رذععو ساثلا نود ثري
 ىل امثدننا لات اهركمو اهر عم نمو انه اوك م نم قوص اعل موقرم ا تاطاملا ىلا هنيه
 وك آو لاما عمجا نأ ”ىلاملا حو أامل-و هيام للاى لاقواسيندللا ةابحلا مكنرقئالو
 نكبر د,ءاونيدج الا نم نكسحو كبر دوحص سنا "ىلا ىحوأ نكساو نيرجاستلا نم

 تش اك بالا قامثا نائيني فرشلاو لااا بح مال_ لا هياع لاو
 (ىمملا) يب اشياممتا لعشبتا انكم دذم ىدشوخ نكب اط سهو ىم لميلاءامملا

 هلوفرسل مهاسغلاو شغلاو لغلا نم لا هسفن ىذا سفثلا نسح دم ىلا تان باطاو معا
 نذاردا ,«اشةلارارسأو ىل امنءنلا فرصارمم لعب ,لءاكسلا ىولاو هو «اكيام هللا لعفي ىلاهأ
 اريعهإ» ىوشم اهرصس | ين دازرمع ا عدة ع يتلا دةعلا زل ؟نوكير هتردغب وىلاعت هللا

 ايندلازومت كالو (ىنللا) هن« تس شونو ىفاسءدئام هدازماش « تسشرواثقسا تس ىهام
 طلو ةكب_تااةديةمايندلا ناك ىنديزغلارةكيشلا,ثلنط» رشوملا لم

 سفن بحاص د2 لاذاتنأو ةنساغكبشب قب تاطللا ناو اهركمو | هر عم :تسعيب د

 الرع يقوله ةن سني: ساسجتنحجواهئالء وا جكبسشوا نم اطوب رم قي :الءاك يلو و نح



 تناو(ىنغلا) م« اسوي ر طر فىثرخ ىف ه ىتتعردوا تسشزا لاس سشإط ىونثم
 تنأالو ايئالا ةم> نماثخالوارو رشم تسل عتسنمتس ةةحلاوءالبلا اوك ارش قاب

0 
 | ىلا نمسا

 ديقعشنا كر

 32 (ىنما) 7 ايلا . اهيرتسمانالا ف نكن
 4 كا شكدقلا نمجاتشنأ

 د 0 الريع

 ضاقناحورلا حورلا عفن سباب ون( ت1كم]ضنرو ا قىلاعت ةوذدنع نيدلا

 الدلل هتامضسالا 0 .- هل او همت ينو وستيب

 2 ا (يهلا) 0 روف ٠ رسل

 الاذو رولا غفت هفمن ىأ رصالا ثفنودو ث ف اه نالِالا لو نيالو ىلا 1

 | ىهارح قياس ٠ راروزاتسمباسو!تحروو ىوشم ةبحلارةدحرلا يعن ىلا هللا
 قياسا اربهذااغب .ثدرأ دا هر هتىلء ةقباسهللاةحرو (ىعلا) هي رعرب

 اوك هنراشا بسح ىلع ةضاررلا عاومنداراتحت لخدا أ ىسولالا تتار 55
 ضرةلاريغاهرحن برذعالو قنا .!!ىلولا الا |.:دلار عقر عال هئالاهب اس زج ةباسلا بد

 ةدح مو ةبمعو ضن هحعمنو هءالكو ىولا سا
 انراوبلطا» ا.نالارع- نم صالألا تدرأ نا عندو ىف اعنهللا جرو

 ىلا هت هنا لاقو قنا سترة لكل مالم!اهيلهلا ”نيجانلا نمنوكمتلالا .اكاياو وابدع
 أروع قأك ثحوإ قزسوةنردلا ىسراثؤو ىوتثم نوير كئلوأ نوقبا لا نو كل

 رهو

 اهرب مرسال اسال

 ل



 1 (ىعينيدلا محلا تحوز وغلا اذاو
 .نب رفاكلا سوةنو روم ايني مول! سوفت تنرتاذاءااعلا ضءبلاقو ايندلارادف
 :آ نم باسل كللات لالا لاذ نااطل ل اطلاو يطأ ماب يحاملاوأ

 :لستنأب اك عوج ركل ذهلاعت هللا ةفيلخ نبا ىأرو
 تالا :دلازو عر صم نمثل ءالغرسن: ل احلا لاذ فو نيعلار ولسا نملهّللا ندح ام 5

 رشرلابلطألا ايندلاة: كلر هعالو يملا ىف جوزتلاعئبال ايندلا ةئراذمقتإلاذأ
 انارردر هكيشرد « لالا ديان لازدوو بط ىو# :لاقاذهلو 3
 ةكولمت ىف وه ىتلا كل دنهالو ةكرشلا ىف لالخ ىنآبالاين لازم دوجو عم(ىدلا) «لالدرب

 كلل_معال اردقرادوسو دنع ايئدالذا مادام ىلاعث طا بلاطاب لوي أك لالالا

 ةروطلا سفن جقزتلاذلحو رلزسح انكر اذامرال لكامل! اهنحتسم

 ةيوكئاازرغلا قرامياذا روك ذا

 ناوجنبا « ناتماج ارسنآ تس

 :رخ لاو اندم لاو. هلاناطل مثالا ارسم لأ
 ةرا املك ناتو زد نآك اذااز هايل

 2نباتعح ٠ دوبنآ نارف أل موال 1ع .
 كرالاعلا كاذقارف ماع اذه ارامل ده تلعا ان( ىنسعلا) هي دوبناج

 يمعلارلاع |بدس هنو طوال ةةيعو كو لاو بللقا ١ معد .ةدو ضر

 الد-حضرمو كو رت عصام #تكرنناو كو رثشرم اينالا +

 نار

 كالو مبان الومران ديس نكلو كوز متل كلو ءانةايكيلعاق هايف همدج
 اذ_هّقأ ار (ىعملا) هب رت نادرغمتكفا

 اذان ءاهرع 0

 تت شفت قارفنوجإل ىواثم

 سا ه رم نبا قارأ 14 تعب

 ا نر
 5 ارأن. .نكمأو ىرارطخالا توما دعب الا اذه مءبالو لكشأ لات

  نكسعت ىرا..:خالا توا ىلاعت هللا نهري مل اريسأا دش[ نا هذ

 نو رذيوةل> اهلا نوح لاقوالوعن افنالا اخو ىلا«



 2 اذا نال ضتول 1 ىف كثطءدادتلا - ةاللةيو منا
 ادس+ ىرارباز دوج 0 37 هرخآلاذئ ذل بسناب
 كي فيكساربهالوانوكسالامالب ,رشلا اذهالب ماعلا ازهلنا ان( ىنعاا) هي دويرشي و
 ىلامتهللالاق كرادتلا قروي رنعت ةديرشبا نمو رابإلا نم شدا ذا ةمايغلا موب

 برش اناوهو( ساكن منوبر.شن) نوءبطملا مهورابوأرب عج (واربالاتا) ناسنالا ةروسق
 (امجارشهناك) ضب | نمو لا ساب لاا ةيم سنن هرمخ نيءدارملاو هيف ىهي للا
 يرش تطارأ فارون مل ياش بع ناعرمملا جز ن4 نيءو» (اروذاك )«جزمام
 1 .نماؤأ ازاشْسيح او دوعي (اريمض اور ءؤاياوأ (ةادابس) اهم (اعأ

 جدوجووناج ىنكفاش ف ردا «٠ دودونرسح سذنالب نبي رك » ىوتنم نيلال-أ
 كدوحو تيهرو ةلاعكل تاماا غن دردولا هللا لا.ج تي ارولا مثلا بلاطأب )

 أراك فن ت.هروىلاعت هللا ىوسا-# تغرفاىأر انلا ىف لراينخا نسب كل>وروا
 «اربرا ةرذررك ى يدب نوح ٠ ار برشنانكؤادس دب هقيحإلا ىوتثم ثاددالا
 !ىرذ ىءركملا ايفا بشل !اب_هلفيس ىرن كاذدعت (ىنلا
 تينف ًاودودولا لاح تدهاثولىنعي ىمهلالا برغل ةكاو .«انعىرتال بالك اهلاطو
 لكلا لرتنإلا ذاىأ ةقيج ىوين دل! بارشا اما هطل |ذيتءثيأر تاعاطلارولب كيل
 نو بس, ٠ شب وخرابردىمر هداز «-رمعقإو قوش اينالا:راقح لءئالبرثلاو
 دعبنأطا#لا ناك يوي#و كةيد_هىلا تلمراو (ىعملا) «شإ 00
 بارطشالاوملالاوهترةيويندلا تاي مشل نارف الوش جرت ىأ كلحر نا وذ جرخ
 بابا و و م دو كوتش حو رووا اقارق تمل ها: غلاو
 ١. نآلارك ذامتاعامدعب .(ىنعلا) م باو لاب رعأ هللاو دوز 5
 ا اوئمكنيذلا هيأ, ىلاعت هللا لاقباو هلاب لع أ هللار لفن ةريخايونلا
 ع ةليسسولانيلال ار لات نوطمت مك-اعل هليبسىفلاو داو ةليسولا
 فاسرالاءانفا ةليسولاهبلا اوغتبار نبذل مخ لاتو هتعاط نم هيلا

 دلل شاينا كرري .لمتأ
 ذ اد نؤركي وبلا مسهاكو نيفراسعلا ةةدص لوب كلا نامعنرمع 0 4
 كلذ ىلءردغي فيكو ةريملا ىلا4 ؟مناكرظنلاو ركشفلا قب رطن .تألاةفرعم بلطنأ

 رمز



 لصتأ ىلاهتبدحاولا مانو بولطم هنأب. <
 قااريغتو هلاذ ىف دح اولاريغتل ترغتولذ ا ١من اذ

 7 دز موللا لومي ناكل مرو ءطعلا ىلسهنادروا ذولو لاحت
 سفنن اة ب هك ىلا ههنا نم لاصولا عب ْئملكو ايلا نمسدوحو هاتفاشلا ال مزاللاف
 هنو للم د هلاسسك ل

 ا لامي او لك اس .ءار

 نال (ىعلا) مراهجارالاوبيثدنشك و راثءنادشاب مثجر وسقزاط ىوتنم
 ىذلا اذكاراهج طوب ,ءااودوعسلا ىرثالا المعلا ةيوارر و سقي ,ءقازلاو راثماا اذه

 هذهو روثعلا نعول عالم مةنسملا ني رطلا نع جر اش لك لا نيطو راما ةريسهتربس

 لوز لاودوعصلاى ريل بحاس دان لق هلا ناصتتو رظنلار رص الا نوكسنالةلالس ٠

 اذ واراوماهفالاتاطر وومادقالا ولا رشمدهاشبالو دعب نم ىسهلالا لب رطلا ىف

 نور مج شب وبهكناز هدن.-نك ف سوبناهارم 3 ىوذثم طوتسلا نمولذعالا
 قالا فسر دارأ ةانالياد يع درت 2 "نجا

 .صيمقلا ةعارنال هانا ةفصلاو ملكا م

 .- ذأ ةظران هو (هلارش

 نوكي ومومغلاو مومهلا نمور فار ط»دي راهحو رتيذ ةيهلالا ةةئألا در نارشلا فانهم

 درك « نيبحر ؤتآو اهئ تروس ىرتشم لانا ذواوةريصبلاريس ديدح

 ابةر وهلا او ريسف مومثا 'نالةيها الا تذل او: رو سا (ىنعملا) 0 ود

 لاجىأ نولارو 0 ادي ثيدحلا ىف ةراولا

 5 قوش اعنا ىوما ريلاووولادب كرك تسلا رأ 2-7 3

 هميديبجلا الاذر وبر( ىنملا) مب راعتسمر وشينال
 ىريوذلااميادلابصتموءاجو لب ز وىنغر وو وهو راعتتاار ونللب عئمتدا لايارانلا

 لقصو ىهرلا لعلك هلع اللا ارهاطةءارال انس ةنركالراءتمهئاذامثع هكلليع ف

 ارجو رو لعمر مثج « دئكيببىفاعرؤ نياار مدح و ىونثم ةي يلدا ذئاذالاو شاعملا
 انالايهراعتلاب وتلا ذه لعرص (ىنمل ا)هدنكديكرك



 م

 نمو برملا ىنه+ ةيسرافلا فاكلا عشب دن م ةبكم م نيكركح و رلارداعم ا لع
 .:هفارفور كى ء:ضرمر ةبزح اذىأردصملاةءالعاضرا ةيسراغإافاكلا

 ق.يةتردو تسر ف شر و سإو ىونشم ىولإلا برغلاو:دابعلاو ةعاطلا امهمرعو حورلاو
 |رويهتروسراعتاروثلا لاذ تاكولو (ىمملا) ب رادبىو زا تسدود ىه اوخايشرك هران
 عمجرو راه:لار ولا نما 200 درأنا راثوهةئيثاعا ىف نكلو
 كلرئاىل انها ىلا زو سولا ىلع ل! دوهىذف!*املوالاوءايدتالار ويت ياط نا ىتعي هتمليدي
 نيع قي حتلا دنع نكل لمعلاو لعلاك ةروصل ىف قرا لّدءلاو ىف ,ه-رلا للا نافاجخامو اسندلا
 دئعور زنتر وصل اف مهو ةنصنعلا ىو ةمعنتر وهلا ىف اين هلا ذئاذلا لكو لوما غلا

 (ىتعلا) «دوبنيب لام. كقابوعديد « دو راجر هدتقور ردمدبءدإو ىوتم را
 اهلاسدق:ا نوكىتلاحورلا 0

 اهلام دقن ىرت ىلا ىنعبت 3
 اذهو و لاو ونملا نو نال املا للوصول ا دذتال ةيفاعلا ىلارل

 ز جوت رددرو 0 مهترخكن م ىلفاغلا مهتقوبكرادتملا اي لال هأ لاح

 8 ةيئارلا نعلا[قذللإ) م ردباوخندب هررددكذ ا: مه
 1 0 اولا لدهلا . لالا تقوى رت[:

 0 5 لو ركذلااولملا نع

 2 .ءلا بحاصاب (ىنعلا را (بلطرملاب ا ىوسىردح ٠ بالشعر بارو
 م دعبلل لرظنا

 | بررسلا باج لاعر سوال دنءوه ىذلا "الاون ىف كل اغّشا نمىرتال نعي بارس:
 ملا ا) 6 ىو ىمدوخ شدنجاث6 ىف قشاع «٠ ىردخو بار نيب ىر ودل ىراثم

 رئءاملانالاطاو هيلا 0 ف

 ناو فزع) ى .انسح ارو
 كباصأو كيابحأ عممولا ف لوةتتو(ى»لا) )«فاكش
 .ثك ل-ء'انأ لوغتو ب علل قراخ

 |تيأرفا اذه (ىنملا) «بارسدثايشآر كمبو راث با ثنيه مديد باو -نادبألت
 راو ار لوركا ذل ب هيت عرساو مما ءام املا
 "اهلاو دعبال م هرظنوأ

 ؛رأوارب



0 

 لوفي ىلاهتهقاناةمترخ آر ومالاورظنبن لاف !لهالمزاللانااكهتفاخ لءوه ىذلاربنلل
 "نا طعنانرتسنك افيأ مكع دو لوب ودير ولال بح نم هيلا برثأ نو
 دوب ع و ىلع هللا لاف أ 5س نع هنا ني قيما. الو ةدسالا نما وزاشلا

 ررغاب بارسىو-ناودودو ررودىزات بكن ب زب ظرهإل ىوثم اهئسنو:بحت ما
 مدت لك( ىنمللا) اذك دكت نهب (تاودود) لورمتىنمعنمخاننمعراضءلمق (ىزان)

 هدديا لوروتبب رثكلوه ىذأاةيونعملا اي ءاموهوءانملا الق نم
 » تءزءنآ يع ىوم اًذك دكت كوك ةلاع بارسلا بنا

 .«, !ذاهلاب اجرا ذل اذ كلمز ع نيدو يد م مدعآو تسا هتسوببب
 نكنالرو ذل اجو ستمال» ءرهنلا "امن الث مس, رغلا “الإ باخ ضم ناكبارسسلا بنا
 ايةناروصلاةبو ريل ةلن غلا موعىف بغت ةررلك اذلهاب لوي هنأكم:هكالرمخال
 بهذئودب ونعملا ايا ءام نم ةلوره د عنأ مدة لك ىف نوكنو قيقملا ىن هاو اغلاو لهل
 ىلا كنتو هنأ ,ىلاتالايحلا كو اذك دكت كئرك ةاحرووغلا بارا باج

 .ةشفراهلا فصنا بة ىرعاءثوهوتالذىف ىأ عام (ةهيقب بارسك ) اتيهف
 هيسصام (اةيثع كل. ءاجاذا ىتحءامإ ٍنادطعلا(نآمظلا) هنا املا هش
 وأ لعد علام روع مدر كلانا تع هاا هيلو باع

 يابا مدمر ىلا اعلاانر كسا ثا :

 0 0 هز انكرتال كم هثءمور مو كبل صتملا ىو'عللا
 دوصقملاو ضرغلا لاذ نأ لامحلاو مام نءلخ مزه | نمرعك (ىنسلل] ي دوبكو رد
 مكسف: أ قوق اه:هللا لاق اريذاس«دوجو لف ضرغلا نوكب وأ كرثىذلا م1 كفؤ نوكي
 ناقل فهن: ىف ٠ د نأ نكي هبلطباملكربك ماع نا ذّدح ف ناسالا ناف نور صب ئالفأ

 برأ ندفو ىش ىلع مزعي لب لبطتسملا قب رطاا بح صك :نع ناسنالا لفي
 اى هتهحش فالو ديد ك+ م :2 افبأ مكعءوهو ىلاعت لوذب نقيب ودي رولا لبح نمديلا
 ب قرشا معان ,؟ ذامتاعاسأ (؛ ىنلعملا) ) «رادبىوز'تسدت 2

 بالو راكسال
 اوهبتنا واما ذابت سانلا موة-ق دراولا اند هأ ا راح هوه رتفتالو ءنءغرخاو
 ةارر مهي اكاشاوغو» قوم هرتفنال عشت ن ءرد سولو <: :دئانال ممر دصاملكو

 اوندبالو تنك تاو ( يملا ) بسلا راها م بخ
 ىلاعت للا قو 0 :-ااهللا قي رط ىلع

 [لايخالاو رح رك هئمال ديل ما

 مئاضإأ مودل !باطتوام



 اكسل

 مب ردتلابىثح ءامحلهلاوءاياوالا ةرصص نه دعب: الةرخآلا نءالفاغاب و اين لا بما ىنمي
 هدنكرب تسامن تالايخزا و زون , كتل ستوب ان ىمةلهغلا مؤنس م

 + كلذم عل هيو كلتوي وىقاىب نط ىف كلاس الامل ىتح (ىنلا)

 هوما
 قالا كان نم مانلا اهم قدأووفرأو ١ ا ااا و (ىنلا)
 تان ءسوانودركهتغخر كشإ» ىم ذبحلا نم ةعمىلء لسسععالو لاقي رمل دما
 اكن اوأ نذاط ئانلاركسف. ناك او (ىنلا) م تساطخردتا اطخردنااطغمه

 الو بيصرالءركنر دفع انلا نالأ طخ أ طخ ىفأط خووف لا
 اهنوهتلارسباذات ضم أ طخود ساني ,طومف هن اسأب نبأو «ة

 ناباس ردنابوبثةش م زارتحاودنز ىورج وم» ىوم ءأطخ لعةلثغلا مون م
 |ىاغملا قو دهب "املا ىلء متاثااو زارتحا الب مالا ىلع بري ج وملاو (يعلا) يزارد

 .ىرشم ءاتعلا الا ديغيالءبا باطناناندملا دوج تنهال بردلا بلا لاحاذهو لأوا طلا
 مئاثلاو (ىتسعلا] هيدي رولا لب

 وهىذلاىن-عيدي رولا ل.

 وه ع ناو قد لوصولا لل
 هدجأت يكس بدلا هللا لأ |.

 نا ةءاضالا (ديدولا لب نس) لهاا (هيلا برفأ نعنو)

 :ابرتاددولال بوني .ملفينال ىذا قلق تينةرعدا زاب

 داك طق لاسردكدهازنا 0 اناا اندر وفل
 :ةةك قى ذساكز ادند رص قاخو لايعترثكر ىدلغماب دونا دثخو
 ىذفادهازلا لاذ رك نام فاذه # تين ى رابارمتننكت تن اب زعئا سماك هك
 نماونام قلنا لاححلاو مَع + ل هت لو ر«سالفاعم طمبتاا ::سىكهنو سنا
 سيل صو هلا اذنه موللاسةفةي زمذا|تةووهلبر ورسلا توا ذهام لاولا دق مسوهوج



 ناب كونا دتخواادوبو طق.لاسو ؛نادها زنك ناثمحد و ىم ملأت ثمدفالو الث "ىلع
 ة_حوارورسم كوم دهازلا تركي طستتلا نين ىف داهزلا لاحاذك (ىنلا) مطوري
 ةيهلالا تايلتلإ طسلا ةئسف تدهاشل دهازلا مشو نك اب طسقلا لأ ن ءموغلاو طهرلا
 امدعل طفلا ةنسم طدرلاءاكب ردي رولا ليج نم هيلا ب ررخأ ىهىنا !ةسيناب رلاثاشويفلاو
 رافتف طهر عوقولو ديول لبح نم برقأوه ىذا فب لا ضبذلا ,ىناويحلاءامملا مهني كد

 املا لاحلاو لوك بنس أ نم تنأ
 .٠ تساعودر دوغ مثجامزأ نعرو ىوتم ةينك سان هدب دودنمؤلا قورع
 اكئب ردنئأ انمهئيع 0 رطنو (ىند 0

0 
 نم مز ردو ثما 0 0
 0 : ءيمجلاو رتح !ىأ بتءلانايضتو مر كسل او عر زلاداوسا ماقو
 هدعد وه باذع طق نب زدنريمى ناجل ف .ةبوطرالواخشالو اهتوفالزاب ضرالا ف
 ,«باذعلاو طمقلا | نهد ناجلا (ىنعلا) ]4بازا ازارودىهانو دسد مو

 وخ نانمؤمو محروت ىرآى غناناكرو» يع املا نمديعبلا ملاك ةئامقثامو
 ةدحرلاو محراب وأتال بانها بأ يلازم (ىنلعلا) ممل مص نتالي و

 !”دحاودنلدب و دوجو مناجو “ا ةيؤلا نا لاملاو ألا ىلع م .-رثلاو
 «انا اورج وتنو ل. هباع هفاىل لاقوة

 0 ندب لاق (ىنللز 05 درب و .-طسمدوو تساءمه رتز

 مسبجمل براعاو ةمهلملا تقووأ سلا تذو ناك يس عبجو دحاو “زجر
 م 'مكح مموكمل لادج نامزوأ لص نامز ل ناكن ا4:ة: ارموشع لأي ءاضعالا
 (ىنملا) 6 نهزنب'ت ن2 ميدوج مم دج شيب و نباثساطخ ام مشجر دتنك 3 ىع
 مادناماوا مكي عأ ف مكيلع طاسذلا٠الفلاردالبلا اذه اب مولدهازلا لا

 تاشويءلابةءول_ضرالا ىرأذ قريصد ريمي عت هللا نالة ل اكصم ضرالا هذه ىنيع

 نينمؤلا ىلع ىتةفثمدم نءنكيإل ىعضالاو كل مش اذيؤرلا»
 وى ؟رأانأو(ينعلا) م تايماتءديسردت مكر «



 ينم اينافالاع طسو ىل!تلصو ةرماكل با :سناكمو ءارعص لكى
 ٠ ايسدايؤاجومردام ةوخ ال ىرشناءرافقو ايرارو اهي راع

 ار ل 0

 ميز حم ىوربتسد نم نوءزآز وو ىوتشم*الغلاو ا ا
 ىديبر الا ةرضلاو ناقءالال جأ نمو (ىنعلا) 6 ماكر نوجار شبوخ مدجو ثسدأ

 عتغب نوكست تان انكسو فاكلا مطنمتك نا ىفع ىنيعو ىدبعفرا به ىأ نفل,
 الذ اهرك ركتالا.ءىديوىب«للتا فيك ىدا ساو الا قرأ رم

 اراه م دياتناز » نود موف ىا دينت نوهرذراب 9 ىوتشم اهل ىتب ٌررو اهل يمس عما هركشأ
 بناوبحلا مكنادبأ ةعبللانوعناتو قدا متن أ نمان موتا( (ىندملا) مي نرخويل

 داعللا لفعل دمأعسل 05 وااو برا لك اني نردي# واكو ءرذأا

 و
 هدوربآ وانو هلا .٠ 0 00 ىوتشمام در ركل لا نس ىلا

 7 ,ك-:يهأ ىف لالا *ام ىف.. ال ىتح لقعلا ىبي روحاظذ مااويركر وذل ىلع ىفاداام(ىخ ملا
 دوءرذاو حاضت الذ 11م ساندرا .ةارأااكوءإن .طار ءامر“ ءاظلاف

 لاوس الان كل ىرل لح مل

 ماجر دودي نك هدور ىف جوي راو رحل 00
 دواي تاو كابن الاثار ؤ30 (ىنعلا) دوش مشات

 ءرديبن 9 ىوتشماباك
 0 :لوبأ لا ذر (ىندملا)
 كيس هنالانحلاو 0 لأ كرأ دلهلاةحربثأتوأ الك ترلارظنا

 (يلاز# دونىدو_>اوتارخا كنوج مث ارض وبدي ديد ب انرك» كر
 [ناكامابتذ يئاغلأهاجو دئازلا هت عمفسوبت أوم .أعاللا هيلع ف

 :بضغلاو دس اريسب وني مالسلا هيا
 دش كستا .٠ تفر مخ ىدرك لص نوجردبإب» » ىر ه4لةةاود مترا

 ةوا دعا ارت بهذ عمتاحاص: كلن!( لا(
 لك شرا دعوا :لوبأ كلراسو:

 .٠ !ماداىدب



 مع

 ل ةيانالىلاعت همهاف اهوصخالدق ا ةمعذ وذم نار لات ىلا عقهقانال م مسخن بام اوريغت
 هككنا ردو ىلاهتاقلاىلا عجرتو ب و”ىنح كل: عا ىهفرينايصملا ىف كلنامادام ن

 مغارنإلاه ثرو سىدرك اف ىو ر زكب لك لة ءابنوج تدلك ل ةءتدو سا ءع وم
 هك اوتنوارتدبازف مفرد, تروص ىدركد ب ردبابل» هك.انج لاوحأ بلغارد دازف
 ناره ىذا كلاذن ا ىف اذه هي ناجحارو دشا درو ازا شي هجرك تديالرشيور

 .ةللا ىهو لكلا ل_ةعممتلعفاذاة لكل لسعة و هملاعلا
 اذنه تلمن كنأك مانجر بدأ: يختل قب رطل نع ةفر ف ءادمىلة# هقول خام لأ
 ةروصتدادزا أهم, ,رمو اهلرب د+لكأا لع ىأوهر «:ءتأشن لوما! عسي حتالحاورالا ىفأ عم
 تركمتف ةهلاهغلاو بدالا ةظر ةحابةلاب لس | بظر كعتاك اهتلاوحالارثك ىف كيلعولاعلا
 هجوي رثر لسعر دمتال د هد نمو سأأ ماع .هتدارأر امك له ثدادزاوهترومكيلع
 بالا ناك لر ناب مارتن ار صم ُكنمرد ةوادعلا بيسة ةلاخملا تناكو لو بالا ةروسو
 بسه ةعاطلار هب غل بيس ةغل اهلا ل0 «ذ نالحو رلاة> ارو نيعلاروب كل ةءلاخلال نم
 لها هك ناره ىلا, تسوك « تاكل ةءتر وسماع لك » ونش ناس الشعار
 للقرها ناكن ملكا لكلا ردع كازيتال لكيلا قع ةروسولاءلا لك ( مهلا) م تسال
 :لمركأ ار ئايلنالا هامو قطن قال ءلكب ينعي قطا ىأ
 اةفملا افا دتاتصنالا ةرو هناكوو ءادءامو رم_غالد با
 د و قطنلاب بفصتر جب لكنت ةءدلو نوكيا تاليا ناورملا
 شيرلك ترو « دوزف نارك لكل مءابىدكنوج» ىرتشم لكلا ل ةءرهر رمل
 مئاركسش هلو لكل الفم ةس رمى يانا ,ةكدادزاادحأ نا! (ىنعلا) هدرا موا
 ايرةعابلكز اهلا عوم م ىهىتلا لكلا لةءةرزو تب ور لكلا لع لة سمها! لست ىلا

 د لكك افجر ىذأ نءرللعالوار وضح الو ةحاردهعالو هجوناهي اتاكد تم
 نك حمسإ» ىوملاقانواو لكلا لها نار ذكلادإ دزاالاءاسشجلا ادله بيس اناكأمو
 ماء قروش اود ارلا بلا طاي(ىندلا ب لكو بكدياسغرز شراكات لمي قاءردونبااب
 شرف نيطلاو “املا كل ىري ثلثا. هعلاو قوقعلا كرئاو ا ذه كلابأ حاس ةرخآلا لاعر اينادلا

 !بهنولاعلاةلج كل ىرو نيحايرلوروعزلا عاؤلأب نيطلاو ءاناركع ل دب تح
 لدم مزو خرجوت شيب «دوبوب لادم: تءاية سبر ىوذش لمد: تتاشورأ

 ءامسلا كلما ذل دوب و كانا دهن ةما يل انوكسنتا را هذه ىلا تاسراذة (يلا) هدوش
 أريف ضرالا لّد-ب:موب مهارباةروسف ىلاعت هقالاق ةمايقلا لاو أ ىل عاطةصرالاو
 رية تاوعدلاو ريد هدو ضرالا ىلع فطع تاوعدلاو ىواسضيبلا لاق تاوعدلاو ضرالا

 عا يروم ١.6



 8 اثبم
 اني ضرأ وم سانارشما شاة رضا سااسي 5
 هن نامناو ضرالا تلت ىه امهنع هللا ىشر سابع نبا نعو ةةبطخد>أ

 بنو بولقلاراؤأب اهم طلسم شنق يولذلا ضرأب ةب رششبلا ضرأ ىأ ا
 ارازنآ تممئارإ .ارسالا بك اوكا تلحتاذا حاو رالا ومنا جاو دالاتاوعسرارس
 وبرلاراؤنأ قارشا دنمىزاجن ادو بولا ضرأ ل دبت لباب نوه ة عشا ةوططد كا

 دير ضرالا تةرأو قامت تازااك

 حيصلاب ماودلا ىف -«بالاا له عمان( ا(ينملا) 16 رطب نرد نأ
 لك لاح بسح نكل دهازلا نال نه ناكر وكمان ل اكىرظت قراعلا اهو

 نديدويزات « ىلا. جوفر فرو بوهنامزر هال 'ىؤتثم_لَويو هنامز مول لبان الران
 ةيؤ روم ىنحاديدجالا جو: ديدجة روبن مز لك د هاش ا (ئكسحلا) ملال دريم ور

 لك قولاغلا اذ . يئس ىلا يلو 5
 ةئاحورةررصد_هاشأ نامزوتآ

 قراملا ىرقا ديدج لقبي ىسملالا ىلا ارك ,؟نيالوأ ةدحاو

 0 ًالاجرثكأو الان سحأ كلارأ 4لوفت انودوزلا
 دهازلا لومي هام ةرخآلا وكت لكلا لّع عم فراسعلا حلاستاذار احلا كاذكانأو
 0 ا 0 نمل ىوتشم موناب
 ايار ءالشادوز

 ةيهلالا تادراولا
 ا 0 58 ا »ىو ىلع



 هدة ناسفراهخاشإل ىع ىريهشر ىدعركي فيطألاءاملا كاذنايرح
 "انلاك ىنيعيف ثراسناسغالاو (ىندملا) ناب رط.لائمنز فدصص | وكرب

 ىزنوافكبرشتن ب رطملا ل امم اهتارراو ةعجار قا ىوسا عر كر فم هللا ىلا عوجرلابو
 ىلاعتهللا ىرسامج عمر ىتعي نالفدي ىلع باتنالف مسهحالط هايف مولا لوي يعي انوش

 هدوترحانهنآدياغرك ه دغزا عمالتسا هنن قربإو ىوتثم الثم
 تروظو» . و رناو باغنلا نم اممالنوكب اورد آرملا(ىعملا] باقثلا بدارأودابللا يلا

 :؟رملابدهازا دارانراسدالا لم الن اعل هنانانامل نوكي ئثىأ بده باقثلا نما مسفتب
 ٍ ةينوكلاروصلاو ةيئاسنالا ةروسلا دغلاب و ةيهلالا تافصلا ةءماللارازنالابو هئملالاعو هيلق

 || داهزلارتسي اذك !هاعشر اهتعمأ او رتسيلدوبألا نءاةالغاىل نول_عصاارملا باص" نا

 نمل نكساوروظتالثل ةسبمل الاتاذصلارازنأ نامل ةينوكل اروصلاو
 فيرشلاثي دملا ىوفل ىل# باغتلا طيبا

 نكسلوءرسبهبلا ىسوتنام هوجو تام ورجل اهذشكولةلظو زو نم ابامصنيعب
 نان الاروصلاو ةينوكملاروملاهذه

 نم عمال! قربلا ىنبرلا قربلاو ىمول الاروثلا
 كالا ؟يم لءاكدلا بلق نأ هن

 .؟نم مالا ملاعلا ج راغ نم فا أو باسجطاكا
 || عمماللاباءىمومناف5 آرملان هرهظر لاح”ىأ هيام سة اغلا تر وطو بادجلا عغترا

 (| تفرالىأ (انتاةيلىبو.«اجالاو) ىلاعأ ةوةبفارعالا ةروش ىف هثعانبرانا سرد ةلالج
 ظن( ىفرأ بر لاى : لكن م«ءمسامالك ةطساوالب( هر ءاكو) هيف مالك ايهاندءو دفا

 .ىوخأوه ىذملا لبا ىلارظنانكماو) تيو

 | ىلعهبوقاملف :
 كوك دم ىأ (اكت هله لب مك املا هسمص ثدي 5

 [ نا امله نيل الج ىموتا ىأراملوول هيلعايشغ(امعص ىءومرخو) ضرالاياي وتسم
 | ناز كيمدكى بسم دارازهزاطىم قئانحلا ل ءأنيبعوتمروظمرمغ ف قاذملا ىلا
 (رارسالارقئاشملا نم هسل ا وىذهأ نم .لذألانأو (ىعملا)  ىشزا شوكرهتسا هدنك

 |( ىذي) نماولات مسجنالوي د هنلاب م اوعل |ىلءف شع ون نم: وام نذأ لكن الفل نم ةدحاو



 .تفكنبا مهو شب, 9 ىوننم فرعي
 أادنمن لاو ررشلمالكلا اذهو (ىنعملا)
 انوكسنام
 نذأر كح دالفلأن مادحاو

 + دؤزالا مهله هراد-ةمدرموذي
 هاش 0

 قي رطااى مهابآ اوأرمالسلا هءلعرب 0
 هننبأر عت ممللاقمالكلا اذه مهم عمساملف

 همسهقب م_عضعوركس 0 0
 ةراشلا طع اهدي الا اذهنمطا اند رطىله اولامذ

 رويومعه ل ىو ار كتر و ملم نيالا مهاب ردا يذلا سطو
 نأ زهان ديس دالواك ( ولك الدي لاو: ,نا

 'اوح نشاءايو رببأ ص ىو مهيار ادع
 مهو أراشو ثاورا-( (ينلا] م«تاوكان

 ىلع ازا )تار( وأ ءأزةر#

 !هذهيىح) فيك (ىالاق) رسنتخم ام رخام

 ثأر 09 امأذ)

 ا .ظناف ماع ةئام 'ليلاق) مونلا موي
 ست كلذ اناهف لت ض انيمءارفوه فيك (لراح ىلار ناو املا لوط عم

 اهبغ (اهزانت) فيك الراح نم(ع اظلا ىلارظناو) رعانا ثءِلا ىلء (>1 كاعبتلو)
 3 وامل ثيسكو راهاارأ نق (امل اهردكن ع)دونلا مغ

 م لع (ملعا لاق): ده اشم. كلذ( 5
 لوي لماكللا لقاعلاامأر راش وربخ مهولا ل هأ دثع

 قادر أ مهدلاوهقا تامأ ل مال_فا هبلمريزه د الراك تقر اذهتراشيلا ل اذهام
 قبور هريلمل م ةسةئام وبفرغف مهربخ او ةنسسة نام دسع)اري زم حا ايفان



 قأكو زاد ديسربستو ف ىم باشوهو جاه تام اا هةروص ىلهثهإ نآكو نع هولأسف
 قب رطلاىفارامأب نيلثاثهدالوأ هنملأ أ( ىندملا) ب ريخ ىرادبهتابريزعزاه ردك هر
 "ذهن م دنستآ زو صاكت ذك نام ىسك ك ىو انربزم نءبخ كلأ ا: هع

 دققالا مامالاو د لا الاذمويلا هانا لاتادح اوال ىنعلا) )«دسرم

 يدك ٠ ديسردهارخ نم دعب ىركتفك لؤ ىوتم مكبلا لصي وج راسكلا نمل سيمنم
 نأ مهل لي لو ىدعب لصي نا بلطي معنأب حم (ىنعلا) جب دينشم درثمنبانوج دش شوخ
 هذه مهءالرسسلا الر نمدح لا ل ةوه الأ 3س ارنناهتمالجالرب زع
 ركدنآو « داششاير شم اكد زج لتابإو ىوشم هب رشمملا نيهرشملا نا لع

 هلاك ذنءرخآلا نبالا كاذو ارو رمس“ .س نك. مايالثاة باع حاصخ (ىنعلا) ميداتقوا شوو
 7 .ايعئرل مهو بح اس لؤالا ناكسذ لمءالب افورصم متو هئادا نمو هار هنا اع

 هريشدملا نب هورس يملا تا لع لتحل ا لءاك وكل رخ ٍِ

 ىو مسوغلا ليلو مهولا بح اس هبخال لاق هثوذ لاكن مر هغ نءقئهواثرهدم هرو را
 هيأ هياا(ىنلا) عر كشتلكردعداذخا اردك « رسوريخ ىاتسادززم ىاج هك ف

 كلا ندعءىفاذ ةواشتال ةراشبلا«ذهارع

 مهرلا نيد نالدت اًدفلما اكل لمأو راسن مهولا بحاماربؤنا نا عا( (يعملا) 6 دقن

 بوم#ثودوةذم مهولا ل هأ كلارد'نال بث اغلاو دوما ىأ دقذل اةبومتم

 مهل ن ظلا اذ هو ديعب مهم ىلاسهتهنا نون تلا لاش مهو باغ مهولا لهال ةبتلاب

 امشي ملك نا ازصاولا د: ءامأر
 تبأرام دوار غي ممالثنو ةرهزبراشب وهسيل بئناغلا مها
 .كلاو تايلقلا نماضيأ مهولا بح ام مرق

 دقني 6 يشار ءؤءودردارنارذاك ف ىوشم ةةيغملا باصصأ نم ىستنأل تآنرسيم
 عمجدو, و ضرك موذئ اح .نعءايلوالاو“ اينمالا ارابخأت( ملا عريس مجرد لا

 لاقي رفاك.لابةطبحل موج او ىلاصهقا لانا دبس !نيعل نك ةراشب مالو
 ةلا-الذآلاوا ملاموب مول ةعماج ىواضيبل الاقو انه مهل ص.النيل الملا بحس

 اينو ال رررفلاوةلف فلا ىراكس مهنوكلرافكسلا نكسلو ىستنا اهدوجول مها يابسأ



 0 نأ
 نارا دا بامصأ ىداتوىلاصتدللا

 . أ نو.كل هله .نيفراعل

 0 ترا مرجالو تس

 اذان ناركسىا تو دقت فيا فنى شاعلا ةوملا كلت نمو !ةشاع هنوكمل الا لاس

 خراف لاودحالا ىلءمانجالملا كءرس و اعلا نالد هيلا بن الراحة

 ىلء أ ىشاعلا لام ناكمرجال ا فنه مزلامرح بال تقول ىبأ :
 نيه ىف قرا قارغتسالا ةبترل ل ساو ىمولالا لامحلا ةده اثم بوس ناميالاو رغكملا نم

 ملسو هيلع هللا فس ىنلا لاقلات ساره نبا نهريغصلا عم الاف ىو را ثيدسأل تادابعلا

 لأ لع مارح ةرخ لا ران لا ابندلا لهأ فكر ازجلاوةرخآلا ها لممارح انف
 0 !.:لم ”اكرب قشاعلا تا

 باعت الل يقتسلاو ىفاللىف
 تالذاميالاو رفكسلا د 8

 لاجة دهاء لءاكرامها لرا قش انا

 نابوددوردرهن ابار رثك ل وم لاقا ذوارتامالاو رثكلا
 0 تيجانا نياورثكو

 اىادأ سباب رشقرثلا قرفكلا(ىندلا) ) م هتف تافرمشةناميازاب 0
 أن ويلا ىف_ هس اءلارشقلاكر غكسلا هبل نمةذا دوو زخارف ناممالاو هبا نم«-هجو

 امهلاثءأو بنعلاو نيدتلارمثت صر هلا ىلء بلل لصتاالثلا فرعشاك ناسمالاوزوللاو
 بالا, ةةطمو ةذإ بالا ن.ةذختآ اولكر كل !مناذ د ىفةتواغتسا شي [ةقيقر روتانا
 / لشن اجارئلشخ ىاهرشأإو ىوم نارحاللالا عةنبال هافرييقلاس ايلارشما!فالذع

 هتمأ



 م(

 رانا اهل ة_بايلاروثقلا (ىملا) ة تساشوخناجزغمب هتسويي رشق و ثا
 ىفاراقلا ناو ىلا عت هقا لاق ةرانل اراغكسلا لوخ بسس «ضارعالا انهو اولا نعام مارعال

 اوناك اذ_هلو حو زلانمةةفاطللا لوصول نس حولا بلي لسنا ريشا نكسلو يدع

 وه -يلع هللا ىف_سهلوقا له ىل_عدعشي و ريما ىف وي رفو ةناللا ىف قب رق تي سقي رف
 هلال هأ ىل_< نامارح امهر اين | لهأ ىله مارح ةرخلارةرخآلا لعأ ىلع مارحاسندملا

 ه تسكن فك شوخزاتسزرب « تسزربشوخ سن مزادوخزغمإ» ىوتنم
 ةالالا ىري هاله: نم ىل_هأ نسحالارشعلاو ناحل ةئرمع :نمىفعأ هسفنتبللا(ىنعلا)
 ندحأ اهلهأب ةةرقلااةبترم لوغي هتك اهلهأو ةفيقا انتم انه بالايداراواهاطسب و
 طم ايلاوةذالا ىطعلانامالا ىه ثلا هتدتسم نم ىف_هأ نسا ثلا ذو نسما ةيتلص نم

 ”سم نم ةفاطالارةذالا د أ هنوكل تسرتسك تذف رم بالاوه
 ةءئاروتلاو ةيئاسوزلابئارملا عا

 مالسالاو نامالابنحلا نوكو
 بالاك ة_ةيفلاو فبطاارش لاك ناالاو نيالا نوكمل ىفداة ذل نيب نيل نم ذخآلاو

 رطشلا ىف( درك ذ اب) هب درك جزا مسودديناع يو درك ز بدرا دابا نطس نبا إف ىونش
 قلعت مالكدلا اذه (ىنعملا) رابفكا معا ينايئازطكلا فو عمجرا ىدعرسشاممأ لوالا

 را أري نم ىأرابغلاب رصلا نم أب قطتوسومىدح جرا ةاهندلعال ةيبلقلا

 :ك«رابغ هتمروظي واش رطوشم ىتثا هرب ح
 ذك نبا ماوه ل -ةهروخردإ» ىوشم ةغي رطلا عزاول نموه ىذلا مالكلاب تاي الل

 ' .ايباااذه ليئامو(ىنعلا) هدشمتاوب

 ا .ىنميأيةمالكلا اذهىفارراسو مو. امئالوماوعل الد

 ١
 مسالا ثنو ماوعلا نقسعا ةسقئالاتل ب فلا, اهنا نا! تاماكلا « ذه لب صارم

 ابل دعلاهانرتسصاولت ا لعل ةةئاللا فاسعملاو

 ةقيةملا له نب ةرووهكلاوةني رطااعاشمب ا ةراعتملاةضماغلارارسالا نم ياكل

 نابل عيجر مت ص اوما نم تأماكلا هذ هرارسا
 دوج ةكسروم «تارقربو مهتم ىاتسا زير ثلذع رزإط ىونشم لاق

 ةدارتنا كف ةشارقلا لعاكل ارم, هضأ فيكو فرغتسثلفع ب هذ. (ىنملا) 2
 ىونمملا ليكستلا ليي الةو دما رومألاب قرغنملا لعلا بهذا دك كليك |لرغتالبهذلا

 تيس ميل ل



 سغتالاري_:كلالاملاىأ ل ههلاءارلاركممرو ريسك لامىأ ة «ولاءاطل يسكب مظو تايهتشمفولا ىلءو مهمةئامىلع مسفنا ىلاعاب كام (ىنلا) همر ومطوو ز ركنا رازه أرب . مومدسر مدشتمستو ردع قو ىرشم للا نمةثعبتلا فراعلاو رارسالاب
 .هذ قر فن بوني ىتخارارسءالاو وت افملابنلعتلا مالكملا قاب لوي هناك

 نكمل 0
 ءو بع ذكر كريه يلا .تلصحاذاناديالرطاسملا
 1و تاممشلاو كوكل

 ,1نأ ىو .هنالابو داما :.حاطصيت اما 11
 اضيار اناا اضرار ناطل لا مسااضيأ بهذا اج لاذ« نوكيدع(ىنعلا) «ءاوخ لامر ىاشئروس مهودشاب « .ياذلا مهر مان مهرب سبق ىوشم املاك فيطلا
 ال_.انؤتاطللا ةكسلاكسلاب نوكسن هيل مولا بلاي هيد وس
 : :م دونفةةرغتلاو سابتلالاوابتشالا نم كلة عءازجأ ثدجتا
 هتاقسىأ تر ومو هاملاو.ءاممأ هيلع :.رديدوتلا بار الحم هعحرحالاب هذلاك اوه ىذفلا ةلدوجر ماج أ ذوارهذاءاج كدوجو نم ةسةيغملا نانطا -عمتط هيبسهذ اثم أ راد_ةمنم ديزا تنكو ةرتوناطل لا ةكسرا دل ةداب ,زلا اين تنك ناو كياعمتكس
 تنوثعم# [» ىوشم ةنافص ىأ هتزو» ,ىلع مدك اخ هلانال ني حارلا محرأو زيفلاسللا نسحأ و نب رصانلاربسخو نيك. اسما مكحأراث ؟ كيةروظنق لولا بلاطاكياعل ب و
 قرد عم نوكي (يلا) مب ارش لفنودهاشو غارج مسه« باودأن مسهدوب
 لاوحالا نم لام لك ىذلعمهدسه شن ىأ بارع النواب صواني ذاضبأو"اموازمخ

 رو تس ذملا



 يردنع تييأرهظمفي رشلاثو ومى لعنوكت ةبرملا
 هةدوكتو روم عمبج ىفكلب رد _هاشتو ةيئام لا ةينرما نم

 اهارثةي ولالا

 .هدخآ نفك ونا غازنات » ثسةحرتماجاردوخ نك ع مجإل ى
 | ىح ةجر ةعامجلان الة سافل اراكسضالا نمل: عسا اذك لاخلا نك (ىنملا)

 ابر نوكالةبترملا هذول ل هت ملاذا كنانرارسالار فر'هلا نم نا اما لوةأ نأ لهردتأ

 /نوكيف هلاتام د_ةتعبالو هرب قذ هبال لعل اقرت ران ة.ئ دالا مول ءاقالو :.لالارارسالا

 تاماكللا صرح ا ىلع ناا تاملكللا ق دسب لاذ واو ايفخاعرشكرشم4 نددت دعب

 ىق> ٌئرواب زا لرشناج هت بر دابىارب زاخ كك ناز ىوتثم ديحرتلا ةفاعثأا

 6 سيولاذا معلا ماكنا اعلا ناف قيد هتلارد امدعالا جال لوقا نال( ىنملا) ب تسير

 | نأ امالكلاداةنعا ن ءةئي ربذالرمتالالكنوكتوتلا حو رلامأو مالكا نمغرغب بطاخلا

 امنية ف امهر هنطب ىف هلا «ابشالا نا
 سبط ىونل.ىنالك ق يد سن اهل سبا هتزتغتتت جشم فول ىف ايتها ىقع و رلا كل: نال

 توكسلا اذ_هىلغ (ىنملا) «تركس دمك اضع تاو سبب «توبن ارواده»هىكوبخ

 كلل فوجو طر ىف ينعي ترك مالا باو أ نان ان حاتوبث حو رلا كفن ىطعب

 :"لحورلا نا :«تامجو تايهشمفولأ طسو ىف دحوم

 م الكا تالا ايا يطعب وهم مالكا م دع
 | ىح-هنبا و ىرتش» توك-١١ نجح الا باوجاناوةباهتاماعم مزلفةها

 5 ندبلاركس نكلواذهلءأ(ىءلا) م نه دن مدار هيب ديا شك يم و نتئيئدس٠ىفو ماد

 انزار + اههزكت اذجتكط ىونشم ىحرن: دايز ايتخاال, مصخأ ىندي ىف تذب ىدا سه
 وانتا او ةسامعلا نماذك (ىنملا) ىذا رتوهاوخ انج ددرك ناهد نبا

 2 ان انا فيرا هءالكى وف نا :!!ناك كراء:خاو لئداراعذ

 زارا



 || بقاثتلاو ةلملاكر ابن اريغ نمروطت مث ب
 || اذه نما لهأريغل فراعللا لم ئاذك اممحا
 » لرغي ءرارمسأب هللا نسا

 نم مدام هللا كارن /
 3 (رغاتاسد) ىرؤتةماو د فو جك الخام لأ لانك ةردسقلا ب ثنا ئش | لؤاودو كحورؤلا ةلدوو بنذن راولاب تارتسيل 1
 |راث وك: ددحولارونب رتسسو هرفغو أود يلا قينكر لاو هدوولا بنذودبالا ىلا كدرحو
 نمزؤ رمزآهين «» راشنرد تدفكد نمانرعوصحو ىونثم لاقاذ هلو ةينينثالا

 ناك فرالاو مولعلار ردهراننكملسموميلكهللاى تب لوس .رئاك(ىنمملا) هب رابداتت
 ىرتمرارسالا مولقاشفاو ةيصنلا قمل وأ .هللار هتان أو هئلارذغتسي

 | ناي فلا نمل ءاتمسا(ىسندو) سابا لاق ندع( نكهماج) ا ذكوا فصو( نكس هيؤن) ب نكء ماج ننئتسم نبا تا داع « نأ
 أ اذهركسسو اهرساكو ديول علاق نوكي ركسلا لاذ نكمل (ىنلا) ةدحوال م

 | فراعلاو مولعل ارهاو براثن ن م ىلاعت هقا ىلا بو نأ لومي ناك بابسالا ل اهل ىن .نديلا
 أراك نك ةيهلالا تادرأولا بارشاناركسناكا ال تدب! ىسهلالاءاضقلاب نكساول وراك
 ىسولالا ءأشقلا نكمل فراعملا باقلاو لمعلا عيجرولو لقعلادوبو نمزارتحالا (أ بابسأو ةيوتلا سابال ع اقو نايسنل !ىطعم تدبلا اذهركسذالا ءاالب صو ماكتلا نع ةو لا
 3 :.للالا تادراولا ىلع ماكل ىلع اصب رح هع .دارالاو

 | «اءروظرل اركسرمسلا لاعىلءىير قل ديعبلا لب يوطلا عب راتلاراوطلاةسمكح (ىنعلا) أ زارىملا .ادناءىسم « زارد خيراتراهطا تمكحإ ىونشم_بائتج
 ةمايقلا ىلا هزركعيو ساثلا نيب رهتشي و فلا ا



 ناهي زارإل ىراثم مرك الابيباوهو ىسملالا شءلابارش ناركتلازار انادي

 لبطلا انهثمفئارسلا (ىنعلا) يرقلا فجزا هتثكتا وجب و لعوليط تحب

 ميلعلاو ىسلالا اشعل ارارسأ ناجي زار ةوغيدارأو اهنانرام ملا فج عستم

 مهلا للاب ولكل نم غارغلا للا فوغحجو روهلظلا نه لملاو ل بطلاب كو: 4

 فورملا ظوذحلاحوالاىف-عررت «-:طساوو ثانئاكلا شوةبسوهىفاىلهالا

 هللا ىل سى بتااو ةعب انلا نيعال هيد نلاو اىفء اهراعت, انئاكلاشوعتو تايلاعلا

 مد اطلاتطعأف في رشلاهدوجو ىل ةسيفغارارسالا هام ضانأ مساع[

 ابهبلاَلي وطل اهم رانلا ىف لوي هناك ةيدبالا ةداع كل آول وذا ابح مهحاورالو ||

كسلاءاقلابهاملخا نممايقلا ميما هتامز دعن و رارسسالاراهملا
 نا م مرثهلا ىبثمل هر

هو لزالا نمأ الن لهو لب طرارسالا كلر اه-ههف ىلع نور دقبالا مه ءاسا ١
 امتلك يتلا ى

 م-عطساوبو ءافرعلا بولق ةددوأ فة "ام تناك رخل حرالا لءىلعالا مثلا
 هلاوردح فت حرإو ىوشم مجانسةن ل مكبو مايقلا مويىلا بالطلاأ شي وام مع

 راج نمز لك هلدحال يتلا ةحرلا(ىنعملا) هي امد هى انآ لردزادياهتطخن و نامز ره

 | نم عطقئ مريخ ناز لك ىلاهت«-ذيقدال نرُانو كلذافاهكاردا نميتنأ لاجراب نكما

ماجإلا وشم تاده اهل ارتانإ ريالا نبال ضيفلا اذه لاردا نكلو تادوجوملا ا
 ة

 5 'مئاناةسيلأو (ىنعملا] يب باربكى أب «بارشر اتا « باىوحزادروخ هنن |

 «املاق لشتءتدلأرول ةفاح ىل .ه مئانلاك باتتسال بل ال مانلا ىف غانا امأءامرهلا امنم |[:

 ندابع نع ادبأ طقم الدضيف "امني هيلا صتمق متاْرسلا نا طعن مماثلا فوهو

 54 .!عتاكدودى وه ىرشءانول او عتفالا تاق: مكره دمايأ ىف كم اذا ىوفن ىلع

 الثا هتعئار فو دعب مئانلا كاذ (يعلا) تشب وخرارءار ركفنئز و ته

 قيرطلاهسفنىلع طبرنيك-13]اذركفتلا اذه نمودوحر م لمأوءاملا ضار لاه فنا

 ىلابعرب ٠ دكروداي ذك اضآهكنازإل ىو ه رنع دعب ركشال اذسهنمىأ

 1! لاق لئاغلا كلاذنال (ىعلا) م دشرو همم“ قو 1
 احلا

 مخل او قا نءارو هيممراسلادفلا ىلع انما أل
 طب رلابألا اذ وهنميرشل»

 ١1امبارمسلا لايخ نطو ظفيتيل «ا الف ةظ

 ةيئرم ىف لاق نال لطابلا لايكاو دس [ةلاركشتلا اذهل ثم نم يتلا ب
 (لصامحلا) ةقيملا ام نها دبعبهةنىأرغاظةبلا ترا أ الذين

 امبىل-ةيف ةايح امل يئرملا تالابخللا ناانامل“ ملا

 ءامتواوشن

 اذهلاو لالا
 .| لمأ ىف فود هيابندلا يف ناشانعلا



 (يلا] «ناورهركاناش ديركيىتحر هناورءدةخسب ودنتان»ب رودإو ىم دب رولا
 ةدايزي مهو ذي ويلا زاوللا ف م.-ةنالدوها سوديعبلا نو رطاناي ويندفارومالا ىف مهو
 مهو اينهلاة اي !نءارهاظ نولعب ىلاعن هلالاكةءو ,رخالارومالا نع حورلاب تومان ةلغغلا
 بكل !ايىنمبناو رهرىانولفاغ مهةرخآلا نع
 ايلا ةبنرل مياونأوةلذغلا موب نيئمل اقل اى ءاوجرنواوحر هللا لهأ نمي رطلا
 ىرتثم لابخلا نمارجتي وديرولالبحن م م-هل برخأ ىهىنلا ايلا ءاماوب رشي
 امطع تيأرامانأ (ىدملا) مب درخ ىئكن شن ركب اوخ و درركبا ا
 نكلو ءيلط ف ةلفغال داعملا لفعل _صاولا نان موالاب أب لفعل ميد شطم لب موغأ اب فأي
 موك« ماني فيك بمملاابمع م رعش اولااذماو ريم: ىلع مولطىفاوديلاين هلا لهأ
 انما ىف ناش طملاناتلتنان مولا رك رشطعلات اف ٠ مارح بحل ىلع

 1 3 نكسب الد اعلا لذعل لساولاف مهب لق نة امن ارو رمشيل ىعلا لهال
 ساو ةلفغلا موف نءاول ملا ذولو نري ل ملط ىفاو اين هلا لهأامأو ةلذغلا
 ىذلا للا لاذ لعب سيلو هتءاطاهلوسوب و لع! نم. ذغتو عسغتنا ىذفاوه لقعلا سخز (ىملا) ميدي ررآ دراطعزاوادرخىف يح رايك تسندرخدرخإط ىم داعلا
 ىناذلاو ىنألا .ينالاود اعلا _ةعلؤوالاةدراطع مت هىفأ
 ماومأت رآ ىلا لذطلا اولان«ئ] ناو ة تنام[ 4 لح دمالو دراطع محخإ مورقة
 هذا فرصتيماوعأ ةعبر أدعو هجارم ىف_ءترلاةبوطرلاتناك اذ ءاورملا فرصنف
 ءواجاع لص .اذاف فراعملاو مولعااباط ىف ع رشف نك لكى دا زج و هع قرت دراطع
 دافتسادامما لع ةيترواب و ءايلوالاو .نالا سماوأ بجو ءىل_هشل و هدام دي
 ىذه قزحلا لذعل بدع امتناو ةعيدح ةرخآلاو لاي ايندلا نا معو قملا نمضاف”-ساوا
 هن نامردو لاقاذمارداعلا نم4ملدال كلارداال اهلا ىف قدراط ءاناءاطعأ
 قزملا لمعلا لاذ نانا ىلا ذه مي تسايلو او ايون ادام قابرددئبنشيروكبات ف ل
 سيل ىريند هعالطا قرا لمعلا ى## هطمديزا ىريالو ريغلا ىلا الا ىريال ٌساسعملالةءوهو
 الو ةيورخألا لاوحالا ةلرديالوا هزرا- تيالرهاظلا اعلا نم ناك ةبئرع ىأ فود ةرخآلا لاو>أ نم هروع العال ءاباوالا» ءابنالا دلةمرهةرخآلالاوح 1ىفابىفو انورخأ
 هماقهاو :ديعيلارومالل هرظاو هنو رةداب زشاعلالقموهولثءلا اذه (ىغعملا) هدو روس ثءلدبحاص ناو « دوب روك اندرخنبا* ىدبشيي» ىم ةيددقلارارسالا



 جنن ىلاىسهتيىداعملا ضو باقلابح سون الورقلا ىلا قا 1طا هنن ةرهموةب ويذدلا

 داعملا لع بح !«فالغع ريق ازوا- تنال لاو الا :رشاعملا لءءيح اسنان رو ملا

 سانلارب_ضفقدابآلا باد ورخألا لاوحالا هت ور نان

 هيحاسو ىملالا لاهل لوصول ىلا ةبسسو نوكبأل اما مان بئاعل

 تنولك هس 'لاوحالا فدسقلا تباثنانبئاسعلاملامأ طيالر سدت دب

 جيف مدج وثراز ورزذم نيومدقنيز إو ىو ةيورخالا لاو الا نما
 اذه نمرسس ىمهل الار بول' بلاط تاكو ا ذك مالا ناك اذا (ىعلا) «وشرادروخرب و

 برغلالاع ىف عشياليفامسملامدقلا نانارذاننكو قرا لثعلا اذه نمو قامهلام هلا

 ةريسبلا ىو بيغلالاهلذم وسلا نيدملا بلاط اف ىنعملالاع كردال قرا لقعلا ٠

 | ىنومر معه ىع هبترلادهاشمو هلارحالى أ بيغالارطان أ

 | نددونلا دج م ىسومأن ديك( ىنعملا) يي باكدوك اشوداتساءر بزدبأب
 لن كمالرهالقا ل علا رمكي اره ىذفا يي اكلا 1 ء:ءوذا الا ةرطسوه ىذلا

 ٍنيذمآلا نم كنا فنغالو لبا ىمومابإ هكر فهلا ق نيش مو ءاندي-_كىسهلالاروثلا

 (عرخ)ا«جرخاوسبمنلا قرطرم[لجج فتكا ىطعويملا(لد) رغما (كلسا
 *ىقتاورخاو اوان صرب ىأ(ةو در ِءاْضَمِ)نَوآْلا نءهبلم تناكسحام الخ

 بيح ىف «ديلخدأ ىبومأت .نااملا ذهآ,:تيلال- ىس ارسم !ىثغتسهثلا عام

 ةيناسقالا» فهر ت دج ىذلا انكراؤنالا عسبتم نان هحرخأت الكر ولا دجو ذوو

 تءادوديحوتلا ةبتر ولا باقلا ىموءىنأ اذا ةيذحلارانالانطستالة ملل

 هنادهاشالف هتاف "كتي لك ىاانلاعلا برهثلا[أ ىفاىسوماينأ ةيئانالاةريصشرس

 «ةياك ىلا من هتا ف ااءجار ' "تالا عمجريرلو هته فر هللا نود نمءاكتتالا شام

 نعء دنا |-او نينثا. ها دئاكم نم فقالو ذا بلغلا ىبومان عوجرلاو وتلا دم: دوب

 نيوراظانب زإ» ىم عمطلا ثول نع ةركلا ف فرسصالا

 ةلمولا لادلا مشب (راود) مراظتانب زكسعب وراذكم رظن سب ٠ راد دانزتع

 اذهنمو (ىنلا) ءءاحر لا فوقولا ىلهر :الىتح تارودسأر لا قل صدع ضرع

 .كلةلانالسأرلانامو در نارو دالا كلن أ:الوزملا ثمل اذه نيورظنلا
 كلر عمرءاطلا

 شامملا لع كلرماو ىرهاظلارظنلا لرتالاذه تاعاذان ةينامورلا ا لو سوال عناق تاما

 رب نم
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 كلا ىلع فحل 4 لال طلال قع (ىنسملا) «كضومادوخ ذاوتنا

 [| ندبنت نم لم مسحلا دعوه سيال الارطشلا ىف نت هوقو رلعتلا ىلع دح رداء سغن قزملا

 || ىلع فط ىنهءاندو يشف اوطل او لزغلاة دو لبا لتقىنسغب ندينتو رذاسرعأ
 هلقعي نكمل ةيلباغل يسرا دمملا اذه لغطلا لمع ىف ناكولو مل«منم علا لصحو ٍباَكسلا

 شلةءاردرددو كيل ه بيبطىوسشدزآر رغررةع9 ىو .لعتلا ىلءر ديالا
 هلعفاناالمعتبال ل فطلا لمءو زحل لقعلا لم ضي رملا لع الك (ىئسعملا) هبي

 هاودلاو جال_هلابيص.هّمع سبآضيرلا نكمل ةااعملا ل جال بييطلا بناج هببهذيو
 *«اودبيسيالنكل دادعت_مالااذ_ههنع ىف ناك رلو بي.طلاجاتح نركب ةرو رشلا بف

 | ريبدت هفننكذلو لكلا لع لع لعتا دعتسممتاذدح ىف قزبلا لعلا(لساسللا) شرع
 [| لك ىلع لكلا لم ىلا جاتوه بولماا ضارمأ :+لاعمىلءهتاذير دةبالو هيلا ل سبالا

 أ نمالوءابدنالا لاوح أب هي ريشلا نم هلربخال نك اين فار ومأرثك 1 ىف ابيصمناكو لو لاحا
 ىالايرارسارب شوكو طايل نط ى

 ءاهسلا يزاج ىلااو+رع لبو هيلع هللا ىلسلوسرلا ةدالو لق ذه (ىندملا] حيدر
 دندويرح 9 ىم رارسالا ضعب كالا 'نماوعقسا ىأ توكسلملا لاعرارسأ ىلعانذا اوبرمذو
 ها ناو ناني ايلا كلو( ينمإ) أهدر ا دوز ناشدئاربوشاثو اهزاريتاز دنا
 0 تاءاصلاوةروسىف ىلا تلة /1 كارم مهمر لاخلا ىف بههشلا نا ,- رارسسالا كلت

١ 

 وحابة قي رطلا

 )لهل قلمه (لك م) ب مثلا باسهانظذىأر دس
 :هنلىل عاملا ىو «اهملا ىف ةكسئالملا (ىل_هالاألا ىلا نوعمسال)
 3 ا *1201|تمعدأ نووعستي لسأنيلاو ميلاديد_كنبةءارتفو

 هدعباوءدرط ىأهرحدرد سم (ار وجد) ءامدأا قاف كنم(بناج لكن م)بوشلابنيطابشلا
 طلخا ف طخ نمالا)ماد(بساو باذع):رخآلا ىف (مولو) كلر عش موهو

 ةكمتالا ا نم ةماكدلا عمم ىلا ناطيثا

 نيلالج ىسّتنا هبخيوأ هفرصرأ :
 ةئيزب نيرمءابم لاكن ديلا ىلا ةبسسالاب سأرلا نا ىلإ يك

 فراعلاموهنب هلاراوأ بول نيزو موهثلاباندلا ءافسنب زاسضب أو ساوألا بك اوكسلا
 راؤأب بولغلا نزئاذك ابو رزمطايسكلا موهتلا لفج تاب تاوهسلا طظةحا كر لاوحالاو
 مهوجرنيط ابسشلا اه« تب رئاذاندبحرتلا]]
 افحلا بابرأ مهو ىلعالا ألما ىلا وعمال

 سن الانبط ايش نءاظفحو موفراممو
 ةرهطملا سافنالا بتاج نمنوهرب نوف ذغبو قنا
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 فاس 4هدر

 اى طابكلا لرخب ءآك يبت دورصب» مهازاتاورك- .ةاممواسويءائيث مسيل قنا
 أى .مول نك مهردرطررنلا ىلع ىسملالا|لاعلا ىلا جلا مهتاوتساب ةطماوال علا اوذخأ
 اويهذا م م تس دبر ز د هاوخ هجره « ثنا وسراجتادبو رك و
 أ ىم مكل ةربنخال هن .لو دضتسامتدرأن ا الوسر ر مرأى اها نات ىضرتالابناج
 ىمهرك » ىوتش ءنيملابشلاةزغمقزملا لددلا باك ىلاعت هللا لزنخط اوال ىسولالا
 |اراحدا ةرمظالوذلانلاتدرأ نا( ىهلل) «اماوبا نمتايالا اولخدا هاهي دوج
 | هر سل ةةيسووه قذف هيون اوكتسةهيلا لو بولا نر دب رثدا م لك ىئعب اجا مأ نم تا الا
 ا نكن مابىوسزا ه ثسبب بابربو ردة تآنزإ ىرش»

 تا مكتمةيولالارارسأ بااطل ولو نيه ايشلاةصرابف ||

 رمزاب عي كاذلا عصرا, بناجوب رط مكل سيل بابلا ||
 ىلع ايلم علا الا ىلع نورد الو بيغلا مولع كل: بابل مكمل دسالهئال ةةاحاوكرحو
 ءارر نءلنوداني يذلا نا ىلا هته لا ا .ضام نوكستو نء سد نمزضاس رغأ ثدعب» نأ
 ةجاحالنيطانشاو (ىتسعلا) مزار رارسا مياويادارئك اخ . زاردمار زب دينا: حاح تنإ» ىرشم مه ايخ اكل مولا جر او ريس يغأواوولمبال عنك | تارمملا
 ىلا رشلارارس أ[ انيطعأ انن لم اها ىلا كيبل جا ت-االولب ىلا قب رظلااذهف مكن

 انناو مولعلاذخ الغلا قارسلارارسا باطن مكسم] جايتحا ال :
 يوم وسلا قارتسان ءاوبرتو هنماوإب# .طرتلا ىل!بوسفم ةةيلش ىلا ءاثيطق ١
 اويوكت ل ناو (ىللا) هدر جزر ذا #23 دبا نئاعو ادينآواشبب»
 ماكو لو بارا ىلا بوسة لاو دو قى امللانمركدلا :

 :زملا لوغملابا أ اي ونيط اي كلاة مز
 .ارتلا ىف !بوسنملا هللا

 ,ةنآلا مئك ولو ةرالخلابهولملا ركلا ب سقك ةيولالا



 0 ةيناهسطا متو معباتنانمايلوالاوهاينت الا

 (ئعلا) يىرهرك. "د شا:ةاسوكرددرك ٠ « ىرمامارتك شخ ناجةزيسإل ىوتشم
 ليريسج سرف لحرس نم ”ىرماسلا اهذخأ ةابححو رلاىطمتىتلا ةرشملا
 لاس حوا اردو راسل فلا الاذى بهذا نم ءهلصاىألارهل' فروج فا واهو
 توسوراوخ بحا مو حوراةراصةرضفلا كلن نمىأر اب دعا
 او رحيل ترس: لاق“ *ىرماشاي ثهئسامىلا ىنادفاكنأش كلب .افلاقرءط يوسف
 (لوسرلا)سرفرفأم (رثأ) بارت (نمةديختضتا) هرلسإلامتلعىأءاذاوءايلاب (
 ىسهتا(ىمضنول) ثفيز (تلوسا ذكر) غاصملا هلا ةروصرف اهني ما( !متذب:ف) لب رمج

 ةءارغلا لهالو ةمارك ةماركل الهالة ءاركسلاتاىلا اذا
 1 ل أنا نيش

 نم مو لجسم ا اال

 ىئابدانغ :[موا:زيسدازدزالنار تارك نابط ىوشم عوارلا مارغلاو نيدلار عرغلا
 أ نرانل كح اان هرام رتاج نفك نت هلا الار ىعلا) «إ د دك
 | نأ عسب وصعأ (راوخ ه)امدوانجادسح) ىلا نم ءغاس (البعمهلج رخأف) هوب
 | لاقا ذهلو هذ ىف «فوس دعب هعضرو هيف مضولا وف: ابا هرثأ ىذلا بارتلا به بكل ذكباقن ا
 ىبومنو دقت نالو نوبحصال نب بة: دمالراستوصاذك ىناتارطشلا ىف

 ىلع عضويئشءاكرممو ى زاك .هلكرس نم رجف مهندارا تن
 2 ىناسثالاد لاو نامل ال راعتسابنذأ أو.ينبءى طفي و فلملاكئز ابلا أر

 ةزنوديك.تسزابو زادك ه دنم شوكو دنب مش هكةلكرس

 || رار راج ن منا

 ا يم ىيرلازايتالعامحلا نم كتملا عرفي لا نما كسور عجل وعلا ارحل



 ارت تلا ةيسرافلاىازلا تو نونلارسكتد يزن نا ىو لرب نالزجاغو نيكسم ىونعملا هاكر

 سنج ىوس شليمهمهدك وتس دسارئازلب مج مهلك ازإط ىوثم زجاعلا ىدمجامج
 ىزاربلادوبهوأ باجودس ىزاورلانوماءالكلا الاذنمو (يدعلل) م«تسدوخ
 هاب سنجزاديرب توجو ىو اهنج بنا ىزاوبلا ليم عي جنالئدو دس. الكلاب

 نم عطخا ىزابلاناامل (ىنعلا) هب رادزاباروأ مثسدباشكربو رابت دك
 اىراوينانه-هالكمسآر نع فري و هدنبم ىزابلا مام عشب اناؤم ناطا لا

 م ةقيدللا نيطاسأ اوفلأيل باو دس مهمل موليم يبس ةثطأبلا مهيع ىلا نوكي

 ىزاويوعب مهل مغفلأ بيس مسهيعأ اوتو يك اسألا ارم أارعطغلا اذاثم_هنولأ منع
 ةفلالا نيع مسمن عئاومو بع مرعب ىلع نوكي :«بطال مولي بيس اللا نم ةعسطلا
 اوسنأو ةةشح لا ناطلساويح اصاوعاممتاو ابن لا نم مهنولأسو مهسنج نءاوراطاذاف مسن

 ابر مةوتلملاىزابلا سأر نعىزابلا امم« نياك

 )«ٍضيوتنمادبت ءازاري وزج 4
 المعأ نييفزالا لمعلا هللا بهذاو مهداص رع
 ,لدضال(يمال) هم دمت مو ل ددرك اشدكلب نب

 جا مي لمت دوت سووا فلا لهأ نم عت شن
 راع الوةعلاهقا سو ةكئاللا نم عهدا

 لب صو محلا اذ ه ف التم ثا كلنالةسايرلا لءغتالالئاقةي و رخالا
 مصيل لماكلاثراولا ع[ :اوةسايرلا ةلرتشلموثاللا نأذ دهتسمو بولغلا

 )م ىلداعءاشدا.* زجوتهكور ل ربو إل ىوشم بولغلا لهأ,

 ةيئاب هتدايع نالايت هلا ةثطلس نم فطلأو نحأ ىفاعت «ةيدورعف (ىدلا) يتسن
 اريكلارهظءنات رعاو ب نأ لوث نالةينافايندلا

 (ىدملا) ب سيل, ريكا مد يكسب » سدبح ىاون نيزكر
 نافمالسلا هيلعمدآ ةيدوبه نيد و سيلد اريك نيزيمو ن

 0 'مل نا لاق مدآز نعلو درطغ .الاو اب رلا ىلالامومثمرم+

 لرءيل للذتو ربكلاكرنا اذهابف لب ةةةزضلاو ربكملا الزونرسااتانمزوكسل



 اننْكَلا

 ىذفاثل اذو (ىنعللا) ب هسشن تلذهكره فوط فرح واهرديشرو: تهت ؟تفك

 ىرغ ىف ه--ه:تلذ نم لكل ىبوظ ةاكى أ ىفوط فرح لات ىلاسهن هللا لب رط رسعشو

 هذبرسو بخ ثوخو نيم

 (ىنعلا)هيفماني ىذفلا ناكلا (ع.سسمملاو) هيفا ' عصخت ىذا ناكملا (عصخملا) يك« تسيمسسمم
 عم هماقسلا كلاذا دعت ملاو نع عصشم هشنتاذ تي دحر ظموه ىذفا لماكل الط

 (ىملا) ب ىكمكةروىدركى غاطدو زو سكر ىو رعياسنيزارك اظ ىرنمم فيطا
 والا لاا نم تر هذالاح ةمانالاوريكسسولا بن ا تيهذر لظا ااذه نع تر ع أ ناوأ

 ىضنقم ىلع بهذمالو نبا دهو هتبانع لط الرتتالنأ مزلن ب رطا|تالضو ايفاط تنكر
 ارنمكنذلا اهي أاينايرد و لاقا ذهاو منْ ام لمهتولاسلك ىف «ءبنترب الكف و كا

 ري 1 وأ لوعاومدنتال أمد :ىنه؟مدق نم
 عابتالاوهادنقالا باصصا اونوكو قا بلط ل عبطلابال عرشلاباولعاىأنيدفا مغ لاف
 بهذا ايمااومدغتالىأ لوعذلافذ#.ىراضيبلالاةىمهتاعا دتالاوادتالابابرأ ال
 اناطلس نكست كنا انوةءآ نك ادن نكت كنان كااسايلاتاذهاو نكجام لك ىلا مهولا

 ايلوشف نكتالواتك اس نكو نيتك اساءارواب هاذ نكو الدود زرا 1

 البإل هتثدحأ ىذفاركسنلا عبتالواركف ث دغال ىأ ةسحز الواي
 ببذل عن ليبقن مىلأعت هلاىلا لوسولا نب رطىفثد_هلاركسفلا نال

 ييداتسواو عش سمأ لري « دايغنازا شاب شوماخو رس ظ ىوثم :,تاويملا
 ذاتسالاو يشأ! سما لاتتق نك ةءاطالاود ايقنالا نمرثك اسلا فاخ بهذا (ينعلا

 (نعما) عب ىلءاكف الزوتىدرك ميمو ىلباقو دعم هحرك ةروزو ىونشم ادبأ هلباتالوأ
 قعفالباتوا دعت سم ةقرملا ف تنك ولو لباةريسغ لاكملا لوفت نما خو نك: تناالاو
 أرذصو دايغنالا لاه تت نكي ولا لك ىف «ءرقي الماك ذانسأ يشل مالا كلاسلا



 لو يو لاكتلا«اعّذا نم مسه الباة ناك لوا ذكن كي ناو هماداعو هتضراعم نمر للا لك

 اب زارداتسسازىدكرس ه ركا ا!ىفاماودا هتساز مهو ىونش» هتيلءاةومدادعتسا

 ذاتسأ نماسأرتبصمتا لب اةلاودا دعتسسالا نم_فلخ ى:ئاضيأكلاسابو

 هزودعراب ىدركر بس ىوبرو و زوئهون ىزرد هزو ءرد نكربسإل ىونث

 ةعانس ف لاكلا هان همديردسلل رخآ ىف ءايلار ةمهقملا ىازلا ةوهبملامضإ (ىزودهزوم)

 مش (زونه) باطلا ةعنسصلا ( زود هرابو) فلثا

 اذهايت(ىعلا) ىدوي نم ف ذخم(ىوب (رو)نآلا ءانم.هاهلا
 ةعانملاىلاستا نركن اماعرب هل ناو ةءانسل ىف ل كتل فانا ةء[: ىلع تنأرمسانآلا

 ىددشنازودؤت لج « محو ربس ناش ىديركتازود هتهك لف ىرشم اعقموالعنم قبتو
 ذاتسالا افلم لحو ريس ايل اْىْشا فافلارسكي يعةرأل تاكو لو (يعلا) مرعي مه

 معلا يف انااذ م ديدجلا طرد لاكسااو علا :أمهتاج ناكل <, مصاب

 طرغكو ىفذاتسالا "اف ىلهرب هي ىذفاو ريذجسىلابلا ئدلمةرلاك هع رطلا فو هذ

 لالكرارخآب و ىئركي سد ف ىو ىلا هت هللا ىلا ل بزو 3
 ارخآ ىو زا لئعلادا م ىل» ىعست دعب ( ىثكا] © لامن لف هلاك شب وخ فوكو مه و
 عقتلا نعناسنالا عنعلاةه قر هلا لفعل لوالال ماو لالكلل نم تنأ اضي أ مالا

 2 رج وسل

 لابوسبديدىار ردع ومال زو زاخسا جوكر وشم مذنلا عفن الر مدن
 امل ةءىأر تول مويفسلفلا يكمملا لجرلك(ىنعلا) الرو

 ,فارتعامدتادركىضرغف ف ىبرابتعالاو عفالاوفرشلاو
 : ٍلانمالئاةضرغال,فرتعاتقولاٌ لاذ فو (ىءلا) «نازكزا

 ىل_ءنآلا اىعاسلا زا لقلا بحاص ايف اىذلائلاوهو فارسا ةمجىف

 .«.ى لفلاك تنأف«رملا لام لمعلا لوغتو هعفن مدع ىرثممالارخآا
 قرا لعل صرفنا لعتو عملا مدعدم از زل لشملاىرخ

 ذجلا ةوجنمفيحاب لوقتف ةةيقطا ىلا اجله برهلا
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 ةئيغسالا حورئار حيف جالعالو ل ايفارسب فالضىه لاو زمعلا ىف نوب ليا
 حو رتاربع ةنيةسنا.ءاو قيفحلا كالهلار ىوتعلا قرغلا نمةاجنل بسلا !مام جونا ديس

 اذك (ىنلا) ي«لكئابرديردوشكم مك « لسرماتتاةومرف ينضبا و ىوتم لاتأإ:
 لم مالا -لع ةفوغل اريشم لكلا عع ىف ةةيغس ىفأ سو هيلع هللا لص شرلا تاظلس لاق

 اىاهترب سب ردوكى < ب9 ىم قرغاوم فلختن هواعخ اهيل نمو ْ
 .ناكوىرئاس ىفاعىذللا الاذوأ (ىنعلا) م« نم وامر تارمةلخدش و

 .لكاار ع فاشيأو م سانلا حالءاو داشرا ىف ىام. مئانىأ ىنكءىلءاما

 هلا)نيد(قاوهدا) هوي اهرسسقو (ىلريسءاله) مول( لذ) ىلاعأ ةوق حما ذ ىلع.

 ناهليتا .:هريقملا د2 انا ىلع فطص ىف نما( ىنعبلا !نمرانأ) ةصضاوةح(ةريصإ ىلع

 كى ا« لمالك هيلع ةوقاضإأ تاسالاءذه دز الح

 قادركذور ه انك ايردردم-ؤئتشك ووش قرغاخ
 ثلوجنور قدنالتنأ تح ىوتلارصلا ف حوت

 # و: 2 مولا مساعالى نزا « وس ىعوكر هو سنا
 ا مأ نممورلا مءاعال) آن رغلا نم عقار ناعنكمك لب

 يدلل مت لاةدوهةرا رس دلال ىو فهلا( م .ننم) كلا (الا) ءاذع(هللا
 صاخال«اطغا 0 1 ا!ءامممناذا

00 
 2 نكن م 4ةعىلءدّمعا نا لوقي

 ذهل ناف ناعن ا :ءضرعت الى فركسضلاو لمعلا

 ىونشم نب-ةرغم اة مز نم ناه:ك-«نكستالو هاف محر نءالاهها ىمأ نب موي معماعال

 /تامنك انو( ىتسعلا) جيداليسيتركذءركدباغى و دنبز وشك ات دبا عى
 ىرير ريح ةلذاسةل لا بيس ل طايئرا نمعرشلا

 ماك الار زامل دئاز كركفإ
 .رظنلال(ىنعلا) عبار توبي قح

 نغسارظنا 0 الذفب ةضدقم امنيا رلا ةتيفسل كن لاصتالرظلا !ةضخشتم|
 (رطناو اوزلعلادئاز كلصر ل ركف بح كل ىتر ولو ةراغابمهئنرو وءابنالا نإ

 ترك ةةرككدلاب ردإل ىرتشم ىوشملا مسن ضعي ىف تب .لتببلا اذهو ولعت منام



 نال لركف لب قلمارظننالسنأ(ىنعللا) هي ريز و يزدنك شحوم كيك«: ركشمك
 |مجاثرو وءاينالا ةبصص عدمال ةرمسل ١ ناعتك اي ىأ هذ اسءيلاعو هيلاع هلف اس اذاراموم

 ىرا خىناعتكو فرك 8 ىرت.ا اسركتم عج ىهلالارب هلا جو٠نال ثا ليلا

 قيدصتْل متالانأعن تنأثنكا( (ىنلا) ٍِب وريث دويصت ني داو دصودز
 دريذي كتاعنك شوك ف ىرتمهرا دقميثام صخلاا لمت تيترشاو ىتقةصنالوأ
 انالمالكلا اذه بغت ىتءناعتكتذأ (ىنعلا) م مانخرثيادغر ماو ربك م مالكا ١
 مدراصبأ ىل هو مومعت لاو مجب لقى مهلا خلا عنها لاق همانخو ل «نهقلا بلع

 كح ثدح هئاركمك ٠ «نحرو:ره ءظعومدرا الك ك قف ىوشم يظع باذنع موأو
 قمل مح ىلءةظهوملاو ةعصتلارثؤو رقىتم(ىنملا) يبس

 3 داخل 0

 وعم د ا
 ,ممانلا ممن هعمم ىلع دغش ال١ ت11 ىف اموتم دحاو» اة ثناكاذا ىنعب ةصصتلا
 ىلمار و: ءهرتأامالك لوثأ كل مصنتلا كلرنإ هيل زلم نداسلاا م كل الديب الث داحلا نال
 مسهراسبأو موه« ممول ىلع موتحلا دا ]لو نان كسب تلثلنا, انمأ

 ارختآ (ىنعلا) 6 يباررخآزو رلؤاز م« © ايكدركى هازخرارخانبارخآ  ىوتم
 00 ءرظناو ا ةسقو

 اىونثم ةب ويندلاةابيحلاىفاهرظنا
 (ىاعملا) ين هكسسو روكاو تنيرخآ

 رخال ةرطانلا كنيعر -هيغالرخآلا مويلا

 .برارخالا اذهرمالا
 /اديرثىتاا لاو الايه
 ندكما اررخا د قافمو

 ع «املاو فاكتلا مش 3
 لوب هناك ىفاثلا عارم ىلةةورعم«
 |عوجرلاوةيوتلاباذم مر !لاوسالا نم كيلع قأيس ىذا !فرهاو

 |نقرهرب مدره شدو ه راودرء#دوجتجب رع اكرعط ىواثم مها كنب
 ىنب رطلا ىف رام وسو لك 4 نوكي ال دوع -ااكرخ ” 24 رحلات ناكن م لك (ىسعلا) م راثع
 امناهانم_ضرعي و ةيولالا ىهاوتلا بنتك و ةرمسد ىلع ةرخ آلارومأ نم توكم ىذا نعي
 اىايالاغذ نك »ب زيمخو تغخ نياىدر هىهأر 35 » ىوتم ةيدبالا :داعسلا ىلا لإ
 ةديدح كائبع لعجأ سفن لك ىفموةتالووةن الدأتدرأناو (ىدعملا) مزيت هزي ماجىدرم
 دي رسالئيعنوكسلا لماكلا قب رط بارتي لصكسا غي. اكل جر باز أب نمار ؤنم



 قلها

 هقلاحلالستقادبأ لمدة نلزيالفامتاطرو نموضنو همي رطلادوعصو طوره ىرتترفنلا
 لمجاب (ىسعلاا] ار ,شايوارسىزادشبا و ارشاكلامزاسم ديدزك » ىرشم ىلاعت

 م- عمارأو تاذنوللا سهو ضشابوالا سأر حيز الكل اكلا لجرلا لجو بارثالث عل
 هسمادقأ ب ارث لعجاو ةداعسمتمدخ لعا"لو ىلا ثلصو وا هللا مسقا ذا ىن»

 زوىدرك اذ نيزاك » ىودءنأباو سنالا ىطاي_ثةباغ ىلءردغتىنحالا

تلا ادهن ءنال(ى#ملا) م راةئلاوذوتعوش ىئايىفزوس .راقثلا
 ارا اذه نمول

 لوك-ث امل انراففلا اذدوكس ةراؤتتالاوزاتلا انهباشمىأ ةراتن كنا

 تالالضلاو ىماعلاوتاجشلاو

 هال انوت نك مرسل ىونث» لاسولاو برغل ضف نم موردش
 قراضي (لمكلاالاذوالك لوبقموراتخم “ىو لكب ارت «لمجا (ىنعلا] ميارهديددز اد

 عضاودلا ةاعنع همدق بارتي الررضفرب م

 امثجإط ىونشم علل لكل اك زي زم ذل دنع نوكيسأر 4
 1 هلا ةن ل محلا نيم نال (ىعلا) هب راغب ثحروبرمزأ

 -عوهعنذيوةلوشلا لك أي هتيعرويز جال هنالءر ون ءىأ

 لاغفراشأ اذملوفراخخلارقلازملاو لرتوةرَ الابد | ةمناكور ,رثعلاةوح نم لغيلاو

 اررد عفا ىوررب رايد ناكل خ .ثابرتسا ندرك تداكش ةماؤ

 نام فاذا ارث ارتش قيفكت اوجو تسبح نا "تمكح ينحت

 0 هجم التناك حول ع عخأ قو رطلا ىلا
 ىونلم لغبا لما باوجرّئث"ىأاذهو كه ,ىلء ممتالو لية بكر ىلع أ كب

 لفي ىأراموب(ىنلا) م ىرخ ارددش و .جواابهكسنوج » ىرتسا ىز و رديدار

 فيرشلاثيدحلا لمحل دارأةسملاة تا نيم هدام ناك الو ل ب طسا ىف هعم

 تنكو يوتثم لفاغلاىماسأا 0

 فب رط ىلع لم لغبلا لاقى 6)1 وكودازابرد»اروهوبركرد ه وريتفاىراب د نم

 لبا يله درءصاارهر ةيسرافلا نا ارسسكي هوي ركمأا ىف ارباكىسهجو ىلو عقأأنأ ةياكسشلا

وش ةيردقلا ىهوءابلاب ىوك ف ئطركلاو قرا فوري رطلا ىفو
 ىالازامماعوو و

 للا زب اولع نم صرصملا ىلع (ىنمعلا] جب هركشزا فامزره مارسرد ه هوكرب زاك

 ةوئرم نم ةزنتى ماعلا لف اغلا ىدي ىمأر ىف عفأو ىفآ ةببهلا ز

ل ةوكو ناطي_كااوسمالاةءبهنمهروثع ةيرشلا
 باطلا نم رلاعا

 تديتاودتكا !ناجدرخركمإب هتسجر و ررب ونا ىمه مع كرش تكلك ىف
 ع “2 0ك ©



 هود ءيوستموأ ةلردةةيظنلا كحو رتاالاو ١
 أزوب « مزونازوم دره عارسردو ىونش» ررثما !نمتوجن بدسلا ذه نمور“

 ىلع طقسا ىأىتبكر برشاو ىسأر لع آس ةنلك (ىنعملا) هب ممكنوخرياطخ ناز
 أرك ف ىرتمىف فارملاو ىف ىأ مدل ةةولعىتبكرو ىزوي جا طلخا كلذ ندو ىنوبو
 ته ةربنوكنو(ىهلا) يي مررخ ىخزانامز رسه ركزو ه مرسر حار والا, وش
 ايرغلك 6ناءزلك باوال! قو ب ىذلا لجرااوهوىراكسا!نمو ج وعأ ىسأر ىلءىل->و
 نمةسسراشأا طول :ءبرطلا بادصأ هدي رثع ا هلك كول لا فئ دما لاحا ذهو اسمع

 0 3 ايئالب بارخ لمعلا ندوهو صقان هلع
 (ىندلا) « نكش يوغتكى ارئخرعشزا و نمز ردددوكس لبا

 قرزفبلاهيكفةيوتلاراكره ىلا الاذى ر نهض ن ءنامزلا ىف نأ طيش
 دوبك ى«اذنل بسانوج مز رهدبارسردإ ىو هير ف .رترسكي ىذا

 .هسأر ل نامزن لك ىنأب ىأرلا فيعضو لمعلا صقان كلا ذو (ىالا) يكل .ءارو نارك شرا
 ىلأ ىتلاةلامالا ىل-_هحمتسي ف يكف رس يوطلار>ليعت هلجتأل ءامرعلا سرفلا لل
 1 نامالا لمح ناك 16 لا رطلاؤك ضر الاو ثاوعسلا اهلج نعى ةشاو
 .فزادروخ 39 "قواك امث هللا هريس نم ىل عالا اربسع
 ايرعلا يرغلا لحوم ىذا ىلا وخرايدا نآ هيون
 كارد كن ءابرشبيغلا نم سأر فه لك أي .تنيلا عب

 درك ف:كيويدو تس ىأر ابدا ب. هوازاب ف ىع ىسولالا برقا !نءرمجوق السلا ىلا ]0 ليوالفبلقةو
 هيأرببوتيدعب ىأر ا فيع ةنوتلارءاكوه ىذا ذلادو(ىملا) هب تسكشارش هرثو
 :ىالىنعم فأ ىف ناطي كلا هل لوةي فيعضلارخرلا
 ةردلا فعشإلل ىرشم هلسوسوب ىأ هض ن-ةمريغهلاربغت
 + آلا اواو نيدلا ما فوون(ىعملا) «تالصاوربدركسابىراوتج
 !نمرحنالا ةرا لاب ىلا هتهقلا ىلا نيا ساوالرظنب اذك ”ىوتءرعك ىو
 اموأكرتشى او ىرشم لاماذ هذاا |هرابوس قطا قب رطابهذيالو
 ءو ىلا مغتال ن موثلا لامر حاب ت ناو (ىنغملا) 4 فزوبمكى وردد
 نمل ألماايدارأف, ضرالا ىلع لذنا



 لجإ معني مى تناو(ىنملا) بى ذر رردلا مكو ىرانع ىف ىتف ب
 «تسادخاتداءسرعءرك تنك » ىوشمدل جوع 5

 تناكولو لاق عماملغبلأ نم عهمان1 لمجلا(ىندعلا) هيت ساه قرأ 'سيواوام نأيمود
 نم مجود نم مدئلبر سف ىرتش ةمط# قورأ . ,ىربام نكل ىلاعت هفا نم ةداهلا

 تانيلاطىاتبعو لاءانا قورشاا لح نمو( ىنملا) هب هيزكزا تسناماارىلاعمشح ه دئلبإ
 ٌوروردملا لاعو سآر لا لاع ةذلن1ةو- نمان أىنس طوةسا|نمتاعأ
 قاقنانااز ممل« ىلا هتقاقي رط فررضلا ندهنامأ ةءلاعلا نيعالو ندعي

 لك اذهايف ضعب ىلع مجذس انل طخ -رلا كلن ىلا هت ةوق ءءلع دوش و بن ارملا يف نون

 ىو لومي لملاك هانى ماعملا بكن يلو تولا دهب اوفر كستة و ىلف ماهل !نمغ رف نم

 لبجلاسأر نمانأ (ىنهلا) مهوثءتنمارراومهر وكره ه رك اب مي بن مكرسزا»
 اور حسم ىرخ أ دعب "سم ىنءراناطاناط ضرالا نموت تمر ةرذح لكى رأو لذا ىرأ

 « لجاردص ناديد دك انيمه إو ىو روثعلا نمةمالل برس طايتالا اذهو اطل اندعو

 هللاىوسا-ع قتلا لجالاردملا لاذ ىأرا دك (ىنعلا) ب لحازو ران رشي وترك شي
 لاس تسيب دعب دوبد هاون دوغ 1ر9 ىو. 4«ةلبق لالا مويىلا هراك ةيقاعىلاعت

 بحااص لاذاماعنيرشم دع مةيس ىذا (يداز م لاسخوكتنآل امرشا ديد :

 يف رشم لام هكسلب © قشداددءا هدو لاحول قرش لالا فمرة ديهللا لاسصللا

 3( وتلا ق لالا لام ىآررب طق" تلال الاذر(ىعلا) «قرثمو

 نع مح !نمنأن داعملا ىلا[ دبله انوه ق لانا لاوحأ ىأر ندب برغم او
 مثحردرؤن إل ىم ظوشحملا حوالا فيم .!ة: ان 'نيهللار خان نوكي ىف اعت هللا ىوسام ةي ور

 ٍبانويم ف لعفي ىسهلالارونلا(ىنءملا) م نطولابح نوزاس هروبه نكسدزاس شل دوا
 هب راكس تلا نيعىلرعغيىسهلالاروالا يي ىال سل ةناناكمواكس قاما

 لحال تملا نيو باف ىف يسملالارونلا نكس ىن»إ ىف ءالا نطولا بح لجال اقف

 ىعلانركيةروتلا ىلاهآ د:سااذاامأر قتلا ىلابحلاانرةساذااذه ىق.ةلا ىلسالا نلولا

 سهلالارونلا نطو نان نطو ىسواالار ونلا ةبع لجال باضف هئيعو هبلة ىف نكس ئثىأل

 ىدقانا مءاذم ونايالانم نايولا بح فيرششا !ثيدحلاو قتلا قاب فاعلا نيعو بلد

 ومص »وف ىوتشم ىسملالا بانملا ىلا لوسولاوهجونلا باطبالى م لالارو الا نمل بوصنال

 مالسلا هيلع فسوبك(ىهلا ]ب باش آر ءامدرك شدو هك هب باوخج لا ديدبءك ف سوي
 اندبس نءاك اه ىلا ارتنمهلع اهلا دصم سعملاو رمثلانأ موثلا ىفالواىأر هان

 اسيل مهيار رمقلاوسهتلار ا كوكرشم دا ثيأروا تبا هديالاوقب ف سوي



 م ناكشنردؤتوفاب ردو « فاك هئاروس رظنب تت سنو ى+ ها
 ٌتيدحوهلباثبع هللارونب رن هلان نموا ةسارفاو نال -وهيلم هللا ىلمهلوق سيل( ىنءملا)
 طامأوناسذالا ن طاب لسخداذأن يملك نملابل لخادو كة قاشفاب رئارونلانال عيت
 ورك فاوبحس حرش ا ته هور رون آوت مشجر شلات بنل ىء بهعالذهرارسأب
 سحلا كوسم كنال بهذا نكيإل ىسولالارونلا 1ذله كنيعف لغنإب نأامأو (ىنعلا)

 /روثلا نمهتملابنيع لس يل ةعسطلا ىناويحو لفي اغلا لوغب أك هنو ه سمو ىناورملا

 يلد اضيانب : رفح نع لأ
 اوشبب» ىوتثم فيعضك ليل داضرأو فيض تن ىأرلا ثيح نم لوقي أكرر

 كاجرو كدي ليل» (ىمملا) هبارىاج[اييكت> » اياب وتسدت سدح
 دهاثتالرطخلا حلاو هلررشالىذفا بكبإلألا رين آثم ءلاءارثل حلا مدعو لما نال معلا
 هك اركبد إو ىوشم مظع قراناذهو لغاية فنيعدراسأ ىنبعو ذيعلاالااممدحاو لك

 ىوتثم رهلأو .
 دالوأ نمانأ ىنال (ىنسعلا) يلالضز هاو انزدالواز+ « لال دال از نم مسه هكئازوو
 داري زكرتت ٠ ناكيبف[زدالوازونإ» ىوشم لالذلا رهأوانزلادالوأ نمت او لااا

 ىأوىلأ ءاشأايأق انزلادالوأ نم بي رالو كاشالبلغداب تنأو (ىدعملا) ناك
 لوم قهسوف نوكب اس ج اناا كلمأ الو لابأ هب

 بيصرال قت صرب جرعأ مهسالا نم ج رذتال جوعالا سول نان اسنيم ١
 اذ لعق ةداعسلا ىلا ل هيالقشلا نا ىلع ترج ىلاعت هللا ةداعن الدو هنا الها فدولا

 ةداججىل هثالسو طوتسلاو روثعلا نم ىلا
 ىاهجاوجرتسا
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 | قيدصت اي اذه يهناهاشر اردد ا
 || لمجلا نءلغبلابلطو ه-ةنىل عل سمجلا لضفي لسغبلارارق او لها وحنا

 | نيرطلا لة ارو خبال ملا ةيعرو قد اقمرمسل كن

 (] نم نيكسملا لغبلا عسا امل يلا مربذلشانا امجد تنك تش
 6 لال تيل ادع لال امال اله ميظعلا لمملا

 | هاتف شياب ردو تسب ركب تماس ى وشم عمدلا نم «تيعألمو اذا .لغبلا لاتاصم#
 || لوبغما هلال اقل هلا لحر ىلع عقوو هاك (؛ (ىعلا) ميدايعلا

 قئاالا# لزألادهعىلع مدقلا تءاثدةرلا لهجلابو ةوتلارساك لغبا ايدارأتدابعلابر
 ىريالي رد م دغر فزاو درادناب زجل ىوشم صولا خابدشرال للقتل كلا

 ةكربلاو فطام نم نتف نأ كالي ررشىأ (ىعلا) م:
 ءرك ل اكل قأبال هبل ةءدخ قمع! فرس أى ةمدقلا
 ان(ىعلا) م نمزشان ءركو ر ٠ نم شيب ىدركر ارغا نوح تنك ىونش
 تدرتأ لن كفرة عرشتا: صول خيب مرادغلا 1 .اانمل هما ىأإ

 ل ةيةرسم نش لماك ران تفاوت اتاقاأ الاللاماذهو نامزلا تاهاعوتان أ
 || برغالل هووةعا :ةلازغك ىف قزميسا وجال !!مليوَج [هنافلا لدم وةينامسملاو

 (أ (ىلا) كالو لءاز دة ىدورو مرت الب زادي هرو ف اسنا ىدادإل ىوتثم ىنهلالا
 || :: مز ىف تاخد ىأ الولا لهأ نم ترسو ابااو دع تاك ءالبلا نم تون واناصنا تيطمأ

 || ديا سادي زك « دومنو سات تاذرد ديكوخ 9 ىوتثم انتبحتو اننئالولالهأ ترسو
 || ايضراعرب ايت اذالو ايلسأإ نكإ لدول سملا مق نا اذن ءلعو (ين

 ازيكلاو راكتالابغ لمالا عبق نم أب المال الروسثوكتحاب ذب تفرتعا بسلا اذه و
 ةداعسلا ديالو ادبأ صالملا هرستال ماعلا بجوال نبا ل وألا

 كلاذو(ىنعما) < رجه رترادوشو رارنادرك» اك دشارب
 أ نام-ق ئي#ل الفتان! انالا بلاط نوكي

 |روهه ىونث» ةدوسنلا
 هتلز تناكمال لا هيلع مدآك(يدللا) عدو دوت تح وت دامز ردنا مرحالا 25

 | تاج يرسا كنج 9 كتم ةيرتئارهط1كمزلا كل اذ مرجال اذ نكن مرة



 » ديووخزاودرخرل ىسركود» ىونشم ايديأارعلم قب
 نمر نان لاملا وحلم تدع نكو بهذا (ينعلا) هدد ا هدزاو راتقنإ لززاو
 نم ىأعابسلاّن سنهورانلا 4 نمترخو كيمنعيو مل لةلخ هو نمر لسن
 دوعن ىد:تصوةرد مه ىدزاتاو در»ت سدنوتك ادكو رإ ىرتشم راثلا يراقعو
 مرو اديةلو هلا ىلع تم غنآلا بهذا بنانا ما(يلا) ) يدرس
 ىل_شدا « اب“ ىلوت داو ىرتم كتي تسب الا ةيدمرسلا ةدامسلاو
 ىدابع ىف لدا ىلا هن ةوقثو شم ثدمجو تنأ بني ىسعملا) ميىتفاب رديتذجيف
 ع :*ماطلا 210 وو

 .1ىلاىأ توما د:ءاوللاغي (ُكلب رىلاىصحرا) ةنمؤملا ىهوذد
 أ ةمايقلا اول لامي ونالاح ا معو ةسولا نير ةعماج ىأ ل عب هلا دنع (ةيضرم) با باوثلاب
 || ىدرك ءارشدابءرد» ىوتشم مهم (ىقنح يلخ دا او) ديماسلا(ىدابم) لج (ل شدا

 | دمت ذو هدابعلاهي رط تدحوو (يملأ] و8 دار زاداشردلا فر

 ا ىلا طارملااندهأ
 اة .باهضس: الس لك ىف ترم داق ءامدلا ىنمرمأ اندها
 ارانط ىوتم» ديحوتلا طارسانرأ ىنجاتدهاقدامل .لاق ليبسلاو ليل هلاوه كلو د

 الأ تاكولو زي زعاب (ىنملا) حي زي ومد روكا
 || ةرهشلا راب شغ ىشمالقأ تنك عب ابيزو اينم تآل اوابرصح تاكواروو ترس ارا ا

 نآلاو ىسملالا لاسولا برب أد :ءارو ترصر ةيناسغللاو ناو رحلات كر تق سانالاةرح
 ثدولا لاذ ىفو ارونرسو ةيناسفتلا نمتيهذ

 || بنذال نكهملذ نم بثاتلا ا اء قد هوكي كلب وتل 3
 بلانابف| -ل1) «بارسلا لمان شاداشو

 كاسل ترص ةيناسو را ةبترلل ل
 اول وللا تامظنةءولممتر



 ررظتو تلسو كنا باوتلاب
 0 آو

 0 «.ىح. (ىعلا] معطرتكت مرح زادباب .ه مظريرغت زارشتادهراتإلا
 قانرعتادهشلاو 0 ع عر ع ع
 نءةب رةوالحو ذل دحو هج زتداو د يم بناج نم ةءلءاقو:هط نما ضوح ف قأأ !ذا

 تنكم(تايلم 2 )ةىلاعت (لان) زمة ديل قامت .
 1 :راهلالوأ مان هنال(موي

 .(هئرقي) مريسعلا(لبارسش .ثو) نيتلا (لم !ءاعط ىلا ارظتان ا

 هئمارا دعم عضو كناةرع دوش ل«انيدللاءاسحأب يعيةرغبل ارو سيف نيلالحب ىسهتن ان

 ءاوهالا نوم نم مب ولكن عل مه
 نا دددرك ل صنم ف يرتم 0 مو :ذحولا ماقد نمار مط ةغك دل مو :دنمأذلا

 رهزاب رددش هكسنوح ٠ تدلأرخع
 معدي رلا ناك الو تسلأ نلرحت

 0 دال هس 0 رم و نر نس

 هر قارا ارق اا جوف ريؤئالدعب علا لارا شم و

 تبون .هاكب وانابل
 || ىلدابحاةنوكسحب عرشتلاو «كبلاونايلغلا اذ ارسل تاما تارا عرش

 .الو ءايبن أي ارسيلاد ارم هقدا ىو ىلع ضرالار تاوفسل !لهأ نيب رتشنر
 ِ ا ىوشم مهم نيدلا ماسحو دن» مهد ةءوهقل نم مهب رغب "ا دمّدلاو دوبنثلا مسو

 | نيه ءاسحإب د ب نكذو (ونلا) ار يكئرف شومدماشك' ارريخز ولسنا .> ف |



 انذفلا]

 كنوص نمو فيطالاةلبلق نايلغ م هرم ”ئأ اهم ضيفنماو فرادماو مكملانمرخانلا

 دسحلابإب رأءارهالاو سفنلا باص و ايندلا ارهأ نم ةعسطلارأف مسوغي ىتموفي رشلا

 رأةااناا؟م ىلا ليبي ىنمو لمكسلا لاك هللادسأ: :رجتو ثيصودابلغو ثوسءاب رلاو

 لاواسي ويربط ىوشم الردف نوكرديالابت ها زعأ اذ عيبسلانابلغو توس كرديالا

 تدب ا يفااحإو | ى-هللا) مب رهك لاعىلداب ردرهرمب م رزبآ يدوخ

 لاوحأ سم ىوتثلأ هيف هَ املك كنالرح ءفوءرهوج لاء لك لحال بهذلا « ام

 ىرتنما نأ ىلا ىلدايردرهر جلوب راشأو اهلعماب تنأز كااوحأ ىه :ةيتملا ىفئلالدأ

 شراب « ارف دابشيدح نات اينبآ  ىونثم لاق اذهلر صارخا لجالالا فلاام

 حورلاراكرب رمعلادب زيتي د في رشلا ىوتثملاو (ىنسعملا) مامن دوخ ىطب ماحد

 2 ش راب ل نشلا ناىءامد برشا ىلبف نع ىف ىرشلارأو ل جاي دارنا ءاك زف
 اذه ةجاسي دلة نال رك ذمدرفمر شاح رمأ ةمقلا تونلا مشن ةوىوتأل عمجارستاه

 نودرفل ؟رنب رفاكلار نوعرف لى ص :ريس>و نب رباصا بارشرسسم ليثكيهو باكيا

 باب[ اان نمل ابلاورهااظلا ىف :رم اللا
 .اكولعبس يطبخ ندإ

 "ام نيم طبشلا مرحاكبايلوالا نم بول هلا
 .ةدماردكم 8 ىولثم ىوتثلا لين

 انولاو ىلطبس نانو ىف «ثطه نم ىطبق ىنأ هنا ثءممانأ

 اراشب وخوراب م هتذك ف ىوتنم ةارقوةلخ امج

 . 5 فران ىحأاب ىطبسلا لاف ىطبةلالات (ىدلا) جوت دتمحاحا

 «نو فود ىرداج ىسوم كازو ىوتنم ىتيعتلك يام فاح ضرع أل ثينأ ثا انضانأ

 تمحاركمو ةليحوارصم لعق اللا ءلع ىمومشال (ىنعلا) «نوخدؤ ارامي آان

 بادشنوخ ىلعق شيم ةيروخىفامبكو زدابطب ف ىم امدانيلم لينلا مع



 رعدلا نمامدراسوه طبمأ
 (ىنلا) «كردبادوخرمل داي ةزادب م ىثل اطبقوو ىوشم ركسعلاو

 ادور عال كم جيلا مول سأ لجأ نموأ مهراب دا لجأ نم شاطعلا نمتونوع طبقلاءالؤه أل

 كاجالءاب ساك الما أ ايف( ىدملا) م نهكراب نبا بكزادروخات « نكب آرياوس امشي |
 ءانلا بلاط ىطبتلا اذذ-جبدارملاو هثطعءةطاوبعفدمي ومن ىشب ميدفلا كيما هى
 » رينا طنآى كدوخ ىاربتوجإل ىرشمأأ
 .دلاءامثل_فنلج القيل ءان نيم سيكل !المتامل

 ةطنمإ» ىوتم رصءلاديقنءاسلاخ ايفاس ىأارحو اغيظنءام

 امبرشا كلا «اتر ايلي فط نوك !(ىنعملا) يي مفزدوح عسةردىل شل
 ا ٠ مك ثمنخ ناوجوناجىا تفك ا يرث شطعلا لأ غلا نم طن

 || نمأب ةمدسها لعفأ لامابو حوراب ىطبغال ىطبلا لاذ (ىئ
 ىودم الرطاخبلحاوةظناسحلا 5
 لدا سس ىلء بهذا (ىدعملا) مرتك ىداز 1مئابوت

 ىرتمافنع قبدوبه دعأ ى أ امتع لعفأو ا بع كل فوك أر م
 مكىداشو روما مرو
 !!نم كسل أاوارورس ل عفاو

 لسعج روذل  ىلعق (ىهملا) ب هرو ا هنودا هج تاهدرب درك اري والذ
 باىر-درك ك ارسال إو ىإأ اهئ هن كيتو خ ىلعامم ذوو.

 ىلعبفلار هوءاملا بلال بناج ساكلا لات [ىدلا رك

 نيازاب » ىم تفزلاك امدودؤوأءاتراقْروفْباَل

 ل ساكلارادأ ىطب ادع (ىنلا) يدش ايراو مشغرملا
 أ فراس لاا! ذه ىطيما أ ىأران مراس مهلا هبناج ىلا ىطبقلا بنا

 ةري شوش نتي تءاس إل ىوُمم بارطغالاو

 ,شغ بهذ ىد ةعاسدمق (ىنملا) هك تا .اصفمىاهكش تفك

 راردارب ىاؤط ىع مظعلر دقورمب كف يا .تنأ نما ىطب ل ىطبملا |

 ا "نوكيا ةدفءلا ءذه اي( ىلا عي تقتموكهروخو اارنبا ت
 ناعزك ثمنا م9 اك ليثلاءامهيلارا كلاو ارغتو انموثم نوكي ىذه هيرشيا ذه ىلع

 ىعب دثرازبتوعرف وو رطس ىذلاوه قنما(ىملا) م دثراو ىموءو وعرق رزا

 امبأ ناروتو د ىموم موف ىم ىلاعت هللا ةينا د>وبارةم ىمومةري ذكر اسوارفانراس
 1 / رظناورمغلا لاسر املا !ذاهبرعثاو ىسوم موق 'نم نك (ىعملا) جي ارب أتهم نب

 | في رذلا هدوجو نمىرنا ل سوسخ عبج ىف هعطأو هي نمآو ةعبشم ار قاس

 .ةرب شا نارادع و
 لات ىرج ألا لاذدعب



0 

 :مثخزا تنل ظ نارا ازهدس 9 ى ١

 ضقت دوا دابغ لعاب شخ نس الئبع و تلح هلق أنام( (ىنلا)عرنمدج
 هذه نم صالخلا تدر نان كيلع عار ررغلا أو هئلادابع ىلع
 (ىنعملا) وشد اتساريكبتاراب زا ربع ه وشدا منزل ىو ملال

 ىوف ىفعاذاتسا نكونارخالا نمةربعلا الخو ارورسم نكرل و رزبع فاو
 لفت كاوأبتالا از 0

 أرداهتاداعرب

 (يسملا) فان هوك
 لرانفاقل بج لئسر ل رك لافت انكم ,م-ءاىفايا طف نر

 هلا لاق ال ثم اوبل رايد ارح ناكو سدا تيب 95

 ٍبرثوف) ن طا
 دولا ]حرت (ىل

 ندرالا ب وهو ىماعلاو مكن .:عاللاو 200 كر

 ىلثباىلا تدلل بالج ىلا 00و د عا (ةرغأ

 |ومفةدي) نموهظا“ايلوا نم سيلو هفاهنب رثامئنم بسس خان زءامج و ايندلار هني املا
 سررالاو بورشلاو لوك ألا نم هدبالام ىف هاندا لام يم عزمت | نمالا هللا*ابلوأ نم

 هيامقالم ىلا نال مار ةلاوا 37 عاتألا ل حىلء قااغا ةيعصو نوكداو

 ,كمامىأ نون د لق زر ل عجا مهلا لوب لدول الم هلاعدكو هاصأو

 جدو الربرك تاركزج «دورك نزوسخاروسردءرك » ىوشم نيالا من ىهتنا
 ىفىلاءثدتنا لاق نعت ةةرو للا كلاذ ناك اذاالا للا خخا مسسىف لءسملا طي دو (يعلا)

 مولا !ءون لن (اهمه)اوريكست (او رمكتس او اذناب باو نك ذلانا]فارعالا روس

 ء 1 فال نيدمىلا اهب طبهف توملا دهب أملا موحاو رأب ج رعاذا (ءامسلا 'باوبأ

 (طيح +انولخ ديالر) ثيدح قدروك ةمرالا ءامسلا ىلا هحوريدس ضي وأ

 3 ف نلالد ىنؤنا 35 !مهاوخداذكذ نكءرغوهو ةربالا بث( حلالا ممىفرمجلا)

 ايلا مسي ناجالاونيدلا ىإ رط نمو ةعيفرلا نب لاا ةفروبة, ريشا وجو نه هرسهلا
 لان لاك ةفاضا هر اعتساوتادهاسغناو تامشإب لاب طابالا مس وخدم را لوب و

 2 ةبرشلا دوو ناريغ 0



 (فنفأ
 ةكمطمرمصت! كو ةرامالاسوفالا قرئامبىلا ةسمورطلا لخدم لايت ميل ةريكستللا
 كلور لد شر كالومر [ديسنانا ذه تاعاذا لب راد 3

 ةرعضراةغتسالاماظملابؤنذلالمجا ني ةشتاك افيخت نسملارافغتسالابل مج ١لعجا (ىنعلا شكيب شومنو يكب نارونفم ماج
 ىتحلاةىلامتهللانأت ةئ1لخداو «رثا ىأ ابطا هبصساو مواروغغملا ماجو حدق ماو
 قد درك شمارح نوح و تازا ىذؤعنوحر وز ندب وثق ىوشم طابملا مس زهاب لإ
 هلا نامل لوثلاهام نم برشت فيك وزملا اذ ممن! مادام ىل ا تنأو (ىنءلا) تارذاك
 ىادرخ كه. ازنرو زيرو 2 قلاخ إف ىوشءتايس تلمسأ ذاغ نب رذاككلا ىلع همر ىلاسمأ

 3 'ةلرح ىناامن ىرتذلا رنا .(ىنملا) ا ف

 .مسا ىناثلاو لءاقمسسال الا
 |ىناا لالا نال ءارتفالا
 ناينيدلا مهضلاتنلالح ىهتاديلا كلرشلا بني (ابذك هما ىلع ىرتفا نعمل أ)دح أ الأ
 ىونثم دحاوهلا عضوماين لاو ىوهأ ار سفنتلا نم ةسهلآلا عضيذ ىرطغلا دادعتسالا دش
 . ف دوم ىس نأ لح ع تسدن در .تابح كوش نءلآو

 5 و ةفيمل اوايوزتلا لا ةعفتمالءانىيومل
 ل الار طشلا ىف ىهىتا!تليح ىف ءانالتأ ىلعنيطلاورو ئانالو ى دوم عسبنا ني
 (هرهزإ) م دهدف[نارفاك اول درك دعس ضازكب ارا درهز » ىونشم باطلا ةادأ
 1(ىنما ا ىراكن الا ماومدسألا ىدعأ اأمدارأرةرارلاهرعنز و ىلع
 :نالءام ميطعي وأر افك لعضيهاملا الاذو هع ضرعب ىتح دمصلا نءةردخا
 ا ىوشم ىلا هاهشنامأبالا
 ةفيغحلا فر زيخرهاظا ا قووفازبخلك كنا نظن نااماركس:ءابو (ىنعلا) هكر رخ
 ظلم ةيح مسلك اةثلنا امل ارازبخ لك أتلنا نت ىنعي حورلا لك أت نا هنو ة يحمس
 |ركستلاو رفاكلا ءاك أي ىذلا ماعطلاو تافاطاارثب ىذف اوه ىلا ل اعطلا نان جو رال
 نامرفزال دوك « دنك ناجن؟حالسا امكنانإ» ىوث.حو رلا لدن ىتم هناوصع ىف ديرو
 كال: لاحلاو وفا يطعي فيكر حورلا لاذ صنم ماعطلاو (ىدعملا) هيدتكم .دناج
 ,يماوأ فاانضتو ايلثعلذتحورلا ىط»ءسمأ نمو ىلا
 .اصةتور رشا والصين عذت ءاك أب ىذخلا عاعطلا نم هحو ريما
 هموفتوان اع دمعت كنا ىوتملا مالك فرحأر فت انت تنأر كتاب و(ىعلا) يىوتش و ىوشم فرح هكىرادن و ناي ىوتشماموةزةرخآلا ىف توكي و

 ىرتغم نا ىلع كريو زتئرتشب قمري

 ع 0 ريوس 0



 اموىوتشلا"امب رشبال 4ناغيا الو نا.علالن .نالاناحمهعاقسا كلرسيب الوعي

 اهءونلد مشو سالو ةسقلانمةسحلا الر دئالوتاءاكحو تانارخ هنا مهظتثلنا ماد

 كادركي ىءدوسحايففراعملاو رارسالا نماهنءذف يمدئاوج ردنامةدافتسا ىفعردغتالو

 تدكح مالك ايل ىونثم بابلالا فو الالارتسسالو ن < الار علاباو زغم هنافهئمربخ

 أي قمارسلاو مكمل مالك طتوأ (ىنملا) هي ناهدر وكر دهيغرد اردنا هناجر
 مل_عارةلوهساا ىلعو ر وغلا ىلءةدح او ةءذ ةلمهملاءارلا عتفب هع مالاو نذألا ىف ل خدي و

 اولذعالو ءءلفو ة سب الىذلا نانا فشكستالو بناج الار هظتالنارغاا فاهم سور عنا

 ىمنو رهطلاالاهاليلاعتهقالاتهرارسأ ىلع فخالءةطابر وطي ملاذا شوو كنلا نم

 ةمكسحلا مالكم (ىنعلا) ييامادز فس باب تسوي ٠ !غاسفا نود كيل ديآردلا
 لتس ةعفد أي الهم ناكولو تاءاك ا لاو تافارفخا لدم نكلا كمغاو نذالقأب قانارملاو

 ارداصلا ةمكحلا مالك ى آتنا باوج ائاهءرارسالا !لهنالو هبعذ نال تاناكملاو ص هلا

باضق ءعهسنوهأر نانا عمتانار هناك انئاذآلى أبي ثىالءايلوالاوءايبنالا نم
 |مهن

 |عمنكلو ىفأب ثر طق ذاق شغلا ثول نمر هط::يتتش فنا ىلع ىردال رتل ذأ ىف خديال

 اهرارسأ با ىزتالو ةياكم ا ةر رس رت ىإككربال يحلو ىرب دلما نابل طم دع

 تثمشحز هدركن أعور ٠ ىرداج»دبشكردؤجير ردو ىرتشم اللثما

  ويفخ ابر سيك ةملوجو ىلعر ل ارك

وجو ىلا هبص بو. لابلا ٠ انممنالبالاكث ل ىرئالو داماك اذهاب
 قخاواامث ه

 طال اول اثمالاو تاياكملا الا تآرغلا نم ىرئالن هاج ير ىلءر دقتالذ التيه نع ء وو

مظنلا ةروصالا هثمىر الفاكرقلا فاعم بادالثكتءهنوكل ىواثلا اذكوتاغالاو
 تاناكاو 

 هلاك اي هءانهاش» ىو هرارسأو ءقئاقحو هيناعمم |هردغ:الو ةيثبا

 باك نأ الدانعو لونه نمو (ىنعللا) هوشعزان آرت ءكدشا,نائمحه م« ونشيب

 ىتلاهمانءاشلا 'فعيبطلا ىط اي نعي مظملا تآرملا اذك الدنع هيلي اةكوهمانءا

 ثبادهمظن ىذلا هثمدو هلباكو ىءو درغل!اهملظ

 بن اهب لوكا !اىوتثل اونآرملااذك الد :ء

 وهو هيناغمر هلم ىلا ةبسلابوهيلاةدسنلإب

 ,هكدن ؟قرفإل ىر تم كايأرو كامل لب ولا متلي ولانىرتئلاونآرقلا ىلا

 ملا ؛قرذلانركيتقولا كاذ(ىنعلا) # زا مث تي انمرك دثك هك ٠

 ..رولالاةيانعل ار وظم تنك ىأ كنيع لالا ةيانملا لك ماذا نملابلاو زالاو



 (ءوبوز

 1 لاف (مشخا) <« ىعئدو شوج ساسكي ودرهم ىعشخخ ا شبين شموا
 ا :رذالثل لاو رعبلا ةحح ار مثخالا دئع لاو ( ىندملا)تاموم لاو زب .الذةءاثلا

 أ تارفلا حلي دارآف ةسماشلاةْوَداانركنتالو رس طمث:ال ىأ مث نوكيالا ابو ا_تءامدو
 دوةةيلكو همانءاشزاحلاب رتآرقلا ىفأءم عب: موه ىذف ا ئوتملاو

 امك سورييم لمطستالو قرنا ءاكذلا
 .لعتوتآرملا عامفسا رغيف هبناعمىلع لقشملا ىوتلا الوتآرغلا بالو

 شداشاو © لالسز ندرك لرغشم شيوخ قرتثما هول انمار هثمدو هيلكو هءانءأشي
 / || سبا هذمدو ةليكو هماثهأشلا ايلغتلالجرلا اذهل (ينلا) ©لالجلاوذ مالك زادسق

 | تارغلابلغتشانمتان هىلسالا «فث نع اللا عفدالالالملا ىذ مالك ةعلاطمو 75
 اردصضرار ساوسو شناكؤو ىولاللا

 نمرالماو مغلإ ل وملا ةفغلاو ساو دولارات
 اهاقملا همزابف مغلاو دو ولارانبهبل قرثمف ةلالدحال لس نا ىأ ءاودلالملاو مغلا
 جي ردتتاب لالا عفددصعب وبه | تراوح نكسة ظلال لا ىذمالك دقي ومالكلاءامج
 فدو هترارح نيكست لالا ءولاثمأو هنم دوب كب اكمو همان» اش باكي لغتسشلاو غرفاذا
 اذه (ىنعملا) # نغب دشنا كلوبو ملال هتطاش شا ةرادةمنيار إل ىء هتسوسو
 | ,مردإ اطل ءاملارانلا ان ط الج الرا دسنلا
 الر ساوسو شن وو ىم نايواستم
 ةلاوصاومولاراث (ىنعلا)
 ل رز طنب مدد طال

 قب يد هرهاط ابوه ىذلا هللا مالكو 10

 8 9 ىوتتم ةسوسولا ةرارحن
 | ىهلا ماله ىذلاره ملا اذ .هىل_ه تافرنا نكلا (ىنملا م الاتسورد

 أ ىل_هثعاهلاو تفر ىأ فاسنالاو فيبكستلل أب ةملكلارخك ىف كل( ظفلذاةىفاحو رو

 نا اكوسءاردباس ل دو ناجز ىلكدسو سوددرك تس إلى مترا ةالرارسأو فام
 دمع و حورلا نمو مم اهلك ةدوسولا تركت نر هلا ناعم ىفءكاعالطا بب دن( ىدملا)
 عيج نما نها لها ربت ىنعب ريكس درو نيكل ىأن انسلكلا بنام اشي رطلبلق
 0 كو ىلا نغا درعتي ودرعتتتي وذهمذملا قالخ الاو ىساعلا

 نمارس بهذ نم لكن ال( يئدعلا) «ييوو تصوير كرم ه « درب
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 قلع تفتوداو ةيواسقم ارحل يكئوعو ضومللا

 : زنا عرمدو تدكح مالك تيب

 ا 3 ( مومو رذناس ىغ نوح اه "تازاربمغيب
 هروب ىأ ىف»و نون الرمز عار سلا هيلا اثلاو الان مبعتلا يف

 (ىنملا] ا قرش دير وع درب قيدمكه قاخ جور رون داقس توج إل ىمالئاق
 هللا ل هبمتت ناك امو اة قْزملا سم ىلع هنأ ىذلاى هو رون قلنا ىربال ئث”ىأل

 بارو قالا وزر كات يلا و ودم ,هالا ل وايل
 مالا اهيلعءنهدر وا ذولوالغو لج لح قطو يم" و داوأر ول ما قرم اسف“
 نيا دان ىههزر 9 ىو ثم ف ؟رم قر هاذ قلياو نما (لمانأ ىاواعا ىأر دف ىف زن
 هويام اىأرتاو (يشاز م«يانخربو ردابكدء[جو.ك1 تدارس ريخ

 ىر'هملا ه>ولا لاذ ناب ىملالا ىحولاى آى - يمال د ممم حسنا «ثلا ل قئاذلا بطلاب

 م ربك نكو رناكيار دنيونات « رباقلخ ىو وتد ون ىؤ إلى و وتم» !ةلعا ل
 سول ةبمدلا فاكسلا عبر .زيكسلاءاريالت باهت للتا تا وورق كلمنا قو (ىنعاا)
 هدشوتلاته مادقاخئوسر تسنادوت ىوسإو ىع ئضر هرب نم ند تاكراررر ذاك اردو

 اذنه نم بربشبالوح فقالا بتاج قوة يح كل ةأجنف (ىنملا) جي ءامص اق بارشنير
 هجوىريالوةىالالئ6بهتلا ف زورلا قسمي ماوعلا نب دامالا ضاسأنا بارشلا

 ةودلاو ريتا اذهام وأ نوال قرا نسم

 مجالباعلا نسوا 0 قيفحلا جلا اذهنإل
 |لاعلبر دنءاهرد نال ةئط ابل اكاترو سنه .*نراناغ مهر ةر ,هااكاا كتر ومالا نودها كيال
 لأ اهآر ابحر هاو هامل ذو لمار اهعا هذةاناعلالضلاورفكلازمأ اهاريالوت-
 اذا اوتمكنيذفلا يا! هلزين هوما ةعا صدع هيدبح قت ىف ىلا تت لوف ىارظنت



 5 0 ,نورظن مارت هكنادزيت فك 9 ىمامن لا

 ل .ارتلوسراب فارعالا ةرو هرمتاوأ ىف ىلاعتا
 ىد لاا 0 (مهرعدمداو) هظفص نيم ملا وتب وهودعب نال لا فلات

 تورصبببال مهو) را انلك نول اي ىأ (ثيل نوران لدمتا ماقسالا ىأ مه ارواوعمسالا
 ( ضرع أو)فورعملا (فرعلابسمأو) !مءثصتالو سائلا قال_خأ ن ءرسبلا (وفملادخ

 افكلا لزننكامانصالا ىلا مهريعش عمجرأولو ىسوتنا م
 ل ان مهر

 ا  تسرطاوا هد هرم مشو
 ١ مدعلاثبشعرناللامحاو هرم

 :ر(ىلا) »
 "لون تتا ينعي ةياعر لككلسغالشقتااوةرإ

 ع ١ اولونفمحلو ورالإلا ةرو هلك نونكسي رش 8

 سبها ىع كهنة نيلالئاقإلل مهتاعر عع ن ءبحمتتو اهشاغواعشا ةاهماتن
 || ىدعم ةيررعلا “ابا .!امتن(سب) 4نككارمالس وكى غدك « كلنشعت اتضح ىف

 شفنلا اذه( ىعلا) باوملا ل ممل انيسلا مغر اءغبلا متهنزمسابلا (تطا) هلا

 || "ىلا تغتليالو ءليامو هبل ءراذا مال لوشن باوملا مدعدئازئث ىأ بطلا

 8 هرصمدص نم شمدرأ ةكسن [سأب ع دوحزتابسو رس دنا بنجخ إو ىوتثم ىنيعارب

 أ دوصةثام4تلمف ىفأب هضرعو هتبامرو يه الو هسارالر حيال موكا اودوملانمو (ىعلا)
 أ ٍسض كب مكبلع مالع مك ليف أك: فن مييحاذاو)ءاسنلا روسى امتهللا لاقىاحلاو
 || اك اواو“ نأ ام ةروأ) ايو قار مالسلا كيل اور داب( از موسح ابيل

 ١ | ىزاصنابساع |ايح شلك لمالك هفادا) لضن لزالاو فد أ ب حاولا ىا لاق
 الس السا ىغام ىلع للاب ,نسافلاوعد:بملاو رفاكل ا ةاسلات هوم السلا ةرعثمو هياعا

 أ ىرتا نك كيلءورفاكلالاشبو زبخالا !هركم لب ميلع درلا بح الذ لكآآلاو ماهل يف

 2 ملا لوقنت :لدعلا ند ارثأ اهفىرتالذأ مظعتو ينحمال روس .ايتغالا نع



 انهو هيلع بجاومال.لادر لاه او ىالسةريالوهوءملعلساو همظعاانأريطاع هعدئاز
 ضرعيالو حورالم رو ءامندملا لها رينا لئاسعل !ىل ف بهقلا باصصصاو ريك الها نأ 2
 نر رار ددهد قوذ ذاب ٠ نرخ ةرسهحرك !قحإل ىونثم اجابتسا مباع
 سأرثلي رقرهاظلار ج راسألا ىف 4كندابع ةلب امو نكيرلولوالعو لج قحلاق (ىنعملا)
 تذيبثج دسوددك ف ىوتم ارورسواةوذ كبل ىطعب ىلاعث 4:دابعلا كلن ضرع نكل |

 سأر نئاملا كني رشدأب( (ىندعملا) هي تاجوز ةعرخ آداب رس «نآدزوارمم |
 ايندفا لها دباهذرخ آلا حورلاو لفدلا سأر شلي حت اذكى واس
 اسأر ل ىلاعتلرال است ساء داع ىفارصو ابن ملا لها ةمدخ ثكرتول لاق
 .سبا هنالاسأر لر < الر ءاظلا ب بح ىلاعت ه' ناكولو ب اصف "ىلا تةتبالو أين لا

 ا هاينغا تاتا هدب: ركواسمو .دءنيطال لب رشولدبو قوغياوذمل ىطعب نكمل

 هديه لاعب اوع ضخ لدي يريثكرلك او |

 لاو ةشايرلاود اهئجالاب لغملا ةمدخ نا ! ذه (ىنعلا) هداشر دبا اك تسأ [لقع
 هللاىلاهردشرا ةمدخاب هللا لها ار نملك نيكل اداشردأ دزبنأب لثملاةءاهراذهف

 بيسباو وه نيذلا هلا رهأ حورل لغسب دا ,لفعزتةملامارأو ىو لاعبت سوي لاعأ

 ىلاعت حلات (ىتسعلا) م
2 0 

 0 2 ءاثننملذنرءاشننمزم ىو ىلع
 مهلوبقمو زال دنع ازيزعرا س تح ةردقأر دس ىطءا ىلامت هللا اذنك (ىنملا] 5 رزك ىنعبا

 هلسوب رامركمار خت اهلا نم كلم رهظي ىلاعن هتان سأل 1

 ين
 ىو ئاطعرهملا ضيغبالا ةر اعقل 2 هيله قو 0

 (ىمعملا) هداتسوادش موج ىريكتاسهبزد ه دادشيباتووحو ثسك امنوسجإلا
 اذاتسأ رمقل|لثم ةئطللا ىفراصةردقو ةرارح ءاطءالعو ل قحلا نااإو بارثمبسأا



 ةوق هديبعن مادسبء ىطعااذا ىلاعت هقااذك ابيفامو اينالإب«كوض طاح[ نامزف لطفا

 « تساهدرم شنو نبات سعملط نيهط: ىونثم لئال: مايا ىف اين لا ىلع ىوئاةئاطاسو

 نيطاللاو كولئ اول املااذه ظفيتولفغتال (ىنعملا) مي ثساهدرهرزا شم ثجارئاقجا

 ىعإ قيرطا ان مولا بهذا4حورالىذفاشغنلاو مساطلا كلاذو حو رالب شم

ا طارصلان م مهدعناو ايندلا لهأ مهو قيللا بهذا "ىخْئتابنالاقوذ
 باثملاو ميقتسمل

 لها(ىنمملا) جي دسا ادناه ديز اسناهلب اه.ديزيكم 3

 ةايهباصتا موي مهفوجو
 الىذفار اوه لاماو ملا خلا

دخ ءاعد ىلعبت نساوخردو المر لح مرثد ايمو
 دو ىطب زا تب ادهو ري

اذنه # نمحارلا محراوبةتيمرك الا مرك ازا ند لوبغمو ريضضار ىف
 بلل ناس ىف

 الاذلا ب ىطبشلا ىلع بل"ااناي قوما دهلاو ريك هاد ىطبسأ | نم ىطبشلا

 3 ريم ارلاممراو نيمرك الا رك ١ نمءاهدللا

 باقلا داو نم ينال ىلهقلا عدا طبل ىلعصل (مينتلا) مب نهدت 1مرادن لدئهايسزا

 |رغكلاب دوسا ىظنالوب بآل كوك هادا أ مسقلا كاذدلسماال هتواستو

 (ىءلا] «دوشاج ناو ميردارتز « دوشاو لد نبا تهكدوي ك وثم ىءاعااو

 طظغلنا ىلع حالما دعو سات ىف هءاقدو هلت ميبقلا تاكو 8غ :بلقلا اذ_هنالماغ

 | تاب اطير عىل اداكدوشهداشكي هءدوشأو ظفلو: :ريشعلا ناكم نع مز

 2و ناسحلا مامر سلحم ىف ”انركب والاعدةكربر فكلاب موتا ىلق تغب ىف اعتدلا

فررك ري ىدلبا هدو فرخ بح اسوتزا ىضسؤو ىوثم ركل ثرل نءىحورأ
 4 ::ث

لاقو ىنعباي وركن وكيدعبسيلباراخ وم ىأ سسح بحاسالنمدوكي سم (ىدعلا)
 

امدببس ةروص خوسملاى لت نركسوب و يطب يطب
 .ءاضا كئ

 م وركلا نالللاةبتم ىلا عيحرب ةيئاطب ثا ,وصلاب لمقلاىلقو ةداسعالالءاو

 مناخ خاشوويمو ىذنو دب «ثلش. ىربع سم تسد“ ل9 ىونثم ىلاعثهقلا ىلا بريف

ا ةئاروأر ةرنوارط ضبايلا نمغلادصمبرسدب» ا ببوأ (ىسحلا)
 ىطبملا لق لل

ب هيلقثء اذا تح هئاعدقل كرة وح نم مرج ىطب لا
 هنت نم لب :ربجاسهادانزيح ميرم
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 اذهل اغلا ميرمنانهفاالا 4الذاك ىهر ةبيطلا ةرصشلا ةضناىلا ةراشا ىسةنالاف نيا مخ لاقوديلالب ىمهتا (اينابطر للم طقاسنإ :دلا ابلاوةسايتناك (ةفلا عذصةلبل اىزدو).عاطفناناكءامر ارسلت غبر رع دخفزتالنأ) امرة ما ناكر
 ةيملالاتافداكلاوةينابرلاتادها كلل نم اي ايطر طقاسنإ :رك ذل خخ ثزهاذا مالا
 لاء ىادخ اكو تنكر داتا دو وسرد موتك ىطب د99 ىرشم دش :رملا عم دالاس !لاحاذاهوأ
 « تسدد دبدرآرمكش يوةزج إف كم ةينالعلاو رسلاو اذ اور وليل اءايالتا دولا ىف اعقو سفنلاللاذف تاماكللا هده ىطبقلا نم ىلبسلا همام (ىندعللا) «تذغروهج

 ءاعدلا ىمولااب هديعفريىتم الر ةروض> قل دبعلا(ىتسعلا) مب تساوت
 ءاعدملا ينعي ءازج اعدل تنا اضيأ ىطعت دع: اليم*ام دال ىاعهتثنا مالا لأ نع اضيا اراهامدرخنهدرت + اعدل. ٠ىهدوت لان مسهل ىوشم كل

 كى هيه عيهم نايمردامورترخاو لواط ىرشم الريغ ن مال نم لوز ارجالاو لوبغلاو
 | لقويال مدملا مدع طسولا ف نمو رخآلاولو الاثنا ىمهلا ا (ىئعملا) منابر دديان
 ٠ تتحد افا تةكىنينضياإو ىوتشم نوكم نا ع رسضتلل ىبنب 'نكهو ًانلدوجوالعأ
 سأر نم تشطلا عقو تحل هنباو عرضت( .ت.ةك شودسب شل دو مان جرمسزلا

 دعب ىطبلا لاذو(يملا) ىآمالتاتتالسدلا :رم وادم زاب »ا قوم لقعالب حور رهبلق قب و دودولا ةبن نا نعةيانت
 أ ءامدلا ف ئطيسلااالاةو(ىنملا) 6 ةرفو تس ىطبتلدزا « ةرعن هك انكو ا دوام درد و ىم ىسامالا ناسنالل سيل ناولألاعأ الماكر ا دهاشر لمعلا ةبترا أ اعدل
 نأ ىأةرقهتمروظو لوهمتوصىأ ةرهةىطيقلا لق نمت طنةلغ خل ىل#
 .ةمتنكى فار غكلاو هو قيتعا اراتزلا عمات .الا”ىلع ضرع ار للاعتو ن(ى»ا) م نوكرانز»و زهرسات « نكهضرعتاعاو باتشبالهك ف ىو

 ور او در مجال( ىنلا] م دشتخاوني ناصر ىسياي م 3
 حوزلاي فوم ارق ةنطيدلابسيلب تن انا ىأ حورلاب سيب وبطل يملا ىلع قع

 ةبنامدملا  ئيداسمو كتتراغمىأ الرمس مدعو .ىطبساب (ىنعلا] م تقركمسدت قاع هقاددح ةوتزاو ونت ودل ىوتشم

 لاو تكسمامل دخلا ةئج لت نم نصغ تن ىاعبسابو(ىندملا) يدري دلخردا صوا يفرك نوج مداخ لخخزا ىدبوخ اشوي ون ىوتلم ةذيرشلا ل بح اصم نم تفو لك دعبنال تح

 نمقلا



 كيلا تاضلا الوب : ا
 .اهناصفاةئااراصمأ نمةرصت ءاضمل ا مالسلا

 ليسو ىج ءاطنسلا ةزتم ىلعب ال ىلطب لا لزنو ىضعلا نيم ءاطملايدارأفةنملا ىلا نصغلا
 1 ردم ىهوليسةلاا/:(يلا) هت دوج ىايزدبلات لي درب هدوير ردارتةكذ و

 ب ةثام ىلا تاصو ىتح ىبهلالا بالا ىلا ىنبهذا ليسلاو ىدوح - ىطعبسا
 اليس قح ىةنراذملا كات تناك كانتراقال نكس رينلا هس نم برش أ ىفا لمأب تينأ ىاندوجلا
 »ىو ةقيغملا ىفوفانلا ل يسلاوها هوما ىلا ىنيهذا

 0 مب ليك ل بك ف ركردمديد
 :لءارحت نم تلص- ىأ ال.كالبك لوألا

 م رح مثيامادشورتنك ٠ ركب كنون

 نم غرفاو بهذا ىلعبمل لاغف هئملوانتو*املاثلءانآلا الثا ساطن ىلطبضال ىط لا

 [رشممبات « ىرخشا هلهازم دروخ ىنب رشف ىو رمح ىدنع تراس هايملا نا *اسملا في

 كان نمالاح ىلا ىترلاب تاسوو ىرم اهلا ةيرم ن مث سشىفال (يغلا) هب | ص ديا: لكسن شف

 يئمؤملا نم ىرتسما هه انا) .ةب وتلا ةر وسيف لاو شطم ةمايغلا مويىلاىنبتأبالّب
 ىو نيلالح ىهتنا (ةنجلام-هلنأ.) داكناكهءاخىفا هوادبب ن أب( مهلاوءأو مهسننأ
 ىلاعتهلاثلا ذر( ىءملا] يد اشكنمنورذارد ولاد بآاراومشجر ىو كن 19

 .ورلا تالا سو هنادارأو ةذيإل انيه حور ف وح ىف رتذو "منويعلاور عال ىلعم ا ىذلا |
 شي تشك « راوخ باو كيكو يلام ةبناممل ا تالاسا نمغ رفو

 ١ راسن آلا ام ةرارملا عفرروتح الل ةيراكلاو ةراما دبكسلا هذهمتان(ىنملا) م راوش بارا

 || ىونعلا "الا ىم تفر ام سعالاور الل نطعا ىل اعتقال اوذب هك اريتح هامل !ممهم ادع

 مالا لو أى هذه ىدبكوثب ور تح ىون#ملاءامملا لاذ نم ىحو رشم مشو ,انيم قوح ىف

 بانا اريذ> ىراجلا هام اراسلنمه دنع نآلاو ةناكطهرءاللة برأ ةوةرام تناك

 ة-ىاعم يناثلا عارصلا قوءالل براشءانعم لوالا عارمملا ىف راوخ
 يفىتلافاكلاثنأدابعلا الجال( ىنعملا] صم وكهدعر قدس م دابعرجبوا دع[ فاك

 قدس ىلع صعب هك ,*فاكلا تناك لعاغلا م. اهنا ىنءىلاكسل اههاحاتفم صهر وك ىف

 ناف صهر وك ىف ىم يتلا فاكلا نم فاك ىلاءثقحلا نار وط دايعلا لج 0
 ىلع لدن“ الار قاكل ا همسا ىلع لدن فاكلالثء مسا لك اننم فرح لك اولاق قيقا ب

 لدتدا هلأو ململاهمما ىلع لدتنيسعلاوهدايعل ق زرلابمدب طس ىلع لدتءايلاو ىد اهلا ةعماأ]
 نئاوأ ىلا ةعطقملا فورا نآرقلارسوارسم باك لكشن أ ل



 ةردنت اناسل نع لوغيعرشرسلا اذه حرشلو ءاع هرثأتساهللارارمسأ نمرس ىهو رولا
 هلا لوقي(ىنعلا) عب ريف را هطساو ف بدسوب « ريخ لج نمارت مه دييذاك ف ىوتشم |
 ةنواعمو ةطساوالب و بسالب ىطع أانأو ريم ا _جمئا فاك أ ىدسبعاي هدا .هل ىلامت ا
 (ىعملا) يمهدوريمتركشلو اردو « مهدىرمسإرثنان ىف مناك 9 ىونثم رغلا ||

 ثيو رادو يفاك 8 ىونثم ركسمالب ةراماثليطعأو .اعيسششلل طعأ ىفاكتلا ان
 جالعال,ةوتكيطعأ قاكلااأ (ى-هملا) ممكن اربمارهاجواردوك « مكنامردأ]
 ةطساوالو بنسالب ىطعأف ىفداراث ملمت نا ىفاكلا نأ ىنعي انادي هرثبلاو ريسقلالعداو 8
 لدحاو بدسالب وف ىدابع بول ةاوركسعالب ةرلم ور زيخالب اعيش ىطعأ ديوا ان لاعذلا أو
 لوغبنا بلع بجاولاف قاكلاىناى دسم لهاذافاعساو يضل اريقلاوارؤنم لم ارثسبلا
 م مهد نيذلت انسوار باق ى' مهدنيرسنو سكر خرا إو ىم ليكولا منو لا ىب-> |
 البني رخآلاو ناؤالا ولعل ئةلأر انرسنوادرور جرس ليطغأ عس رالي ىدبعاب(ىنعللا) |
 ةلج طن مالا هيلع تامل مهفو ةطسارالب الكم اهالا مد لعاذا ةذاتسأ الوب اك |
 ىدول ىلص!(ىنملا) جب اهري هم ىل اعرب ديزات و اصعالياب مهد لد ارئمو* ل ىع رويطلا |

 لباقي وم لم بلغي رالورس قلما عبج ىلع ودكتو زيي تحاسب هءاقىؤم أو ةوثدحاو
 هك ه بانر رونالب مهدارومومت سدو كم/ر صياف موتر غب وةريثكلا نوعر فرك اع

 رونا لا 0 ف ار دنزيم هجن
 لاكن م سهلا ىل_.ءاهرو باغي ىن مجافك أ ةيفات ل يسوتلا ىأ بانا ب

 ىو. هوسريغ نم ءاضمج رسخت ك بيج كديك/-ا ىلامتهَّها لانك اهرؤنر مشع ش

 لمجأ هللانأو (ىئ-عملا) مب رئزاروارامهدام دياتك « رست فه نم خك ىرامار برجال
 يقداراو ردو ردشيل بك ذ ةيحنم اه دلتالىئنالاةبحلا سر ةعبست اذ ةهظع ةيحاسملا ذ
 4 نغبار نابع نرخ مكه ؤخ« سمين بارد مزمءاسبنن وخط ىو اسمظعانابهثر ولت |
 ليثلاتاذ يعرج |انأ لب مدلاب هطلخأ الرامد.لاءامىف ع_ضأالدأشلا مظءانأو (ىهلا) |

 حاسنالات درأ ناونايعألال دي ءرناوك الاى ئااخانأو ةرهابلا ةردغلاو ةعتصا او َيفلابامد

 لدجأ (ينملا] عبس يداش ىوسلاءنك هربت بادوج نك مار تيداشإإ ىم اذه نع ||
 ضرمت تح الببسرورسلا بلاج ىلادموقالدأبامدل تا٠املعجأ اك اثر ورسول حرف |
 ىله لكوتي نمو ةجرد ىئاذق حو رلاىموم عسب ثر ةريسلا ىلعإف نموهختو سثلا نوءرذنع أ
 ! و قتريشاياهدهدرجنإ» ىوتم هبسحوم اهلا |

 مل (يندملا) مسنلاوهوتدينت نءبطاخمع راضملعف (ىتب)
 :كاذنر دوك دور غنت نوعرخ مدمن م د-ةلا تباثث تكو هةمكحأو ١



 ىديهتحرئمرء8 ىرتم ب ردصلاهيف'ايل اورصضتلاو
 أو الرضا ىفأ ةبولالا ةحرلا ىموم ىرت املا همدش

 ضرعتو سغنل | نرعرف نمرصضتتو نامالا دي دش مكسحتو بونت لنا امل ىأ ءامر اس ةحرلا |

 3 1ىنومنم | .امدداكى ذهلا لينل "ام ىرثو كروض> ىف ةيهلالا ةحرتا ىبو هىرتهن [إ
 «رمس نوح و ىوشم ارو رسل مت ل دببف اخي طلءام
 ب (هكنإ) نائيالاونامالا ورع هدارأو طبقنا فرط (هتشررمم) عدس ارد

 (فوحلا نا (ىنعلا) بطاخم عراشم لعف(ىرادإ ظنا ةلانوناا

 ضافشر ىف نب اكمال_.الا طئارسش ىَدْون عج مكسحلا دما كل فن ىأ
 :.لل ىمهلالا بانا نع 0 ءرسلا تاقاعتو دون نمل

 نا 0
 هي دنك ىلإ تيس «دنك ل دينك سن اذدجنمإلا ىم 0
 المنى ال يتلبج ىأ ىد مق عضي ايطالي دلعي ىلاعت فانا تامامانأ (ىتسملا)

 ا ىآ ام برعتأ ليلاوهو مها ذهنانرمل نوت ان تنكر كسلا ى دبش لاح نعي
 ىل- الىرعع و ىدوحو لدبي ىلامت هنا كني الك ىف ٍياعامريغالء اى ابرسشةبنرل ل هأ

 نا تلمعام ىأ ج راسخلا لبتلا ىلا ايش لوجو نآمور لرابمل-.::ابحءام فو يف
 »ناو رىلين ىكبدوخ مج ىوسف' وشم ة نيالا اعلا كا ل سوي مال ءالاو ناسميالا
 |نيهدنم نك راج ف بطال يم يع فرط ىف ناكذ (ىنلا) تارك مح ش .شييعرارقرب

 شيب وت ست قرغم ىن سي تاهجنبادك نانمه»ط ىو لَوالارارألا ىلءناربغلا
 || دنع لاما عيبستلاو رك فلا قرف: + ىنلادفعملاعلا اذلهاذك ( (يغلاز يفام

 || هابو ىوذم م ميظع لبن حور نيعدنع ينمي عانتمالاوهو ءابالا نم أ :ظسن ىفو دءاج أى غ
 "| فناو لؤالا <سساناربغلا نيم ماذدنرهاذلا ب دك كل حو ردتده | ةراج ىلاحو رابح

 ا ةدسماج انماذقو يدل او رك ذلا ىف ةفرغتسمىبل اما ةابن لا هذسها ذك لالا لكسشلا ىف
 نع (ٌيشيرم) ام(ناو) لابتاراوست لارا ايو لمل ةقبابحاملا ماعم

 0 رهفاناصسلوغب ىأ 0
1 



 (ادنل]

 شيل ىم دهحلاو عيسنلاابينوكمل ءاناسل تادوجوملاّت اذ
 ماعلا اذه (ىنملا) مدار هدمه ناركيد مدح شيب و داذوشعربتاه بنبأ شمشح
 وهقداجو ترمريغل ادنمو ما دقوا دعلاو ةبحلب هرلمم لس و هيلع هللا لس ل وسرلا دئهو ماد

 هةزدقالا داجهنو ري مهريغو قطنلاوةكرحلا,ملاعلا اذهنوريهاثروو لبو يلف هللا ىف س
 هعتسلاقو باعسلا "م هر ةدم اج مق ل |بللا ىرتو ىلا.عت هللا لاتقطالا ىف ع

 شيالاب و سن ا ىم رديت لكى _عوهو د هلا هلواللا 4 ضرالاىفامو تاوهسلا ىفام
 هنيم ماَدقَلذاسااو ىلاعلا (ىنعملا) يونس هتكستوا كانسوبش ولكزا ه ورزيت شمشح أ
 ينمي راغعالاو راصمالا نمتكستلا عماس مالا ءباءوهرةكرفاع رسم شام مالا هيلع أ
 هدوم و لغسالاو ىلعالا نم ىلاهتلاو يبستلاو تاكنت ا عما
 مدي دن مرتب نب زا« ةدرمو * هج نيا ءاودابإو ىم قالا يماوأل

 : ,قطنلا نع :طوب رم ايشالا لس ىأ ل كساء

 دماخلا مهدتم نال سانلا الاردا مدعل اذه نم به اعرأ ل 4ةسمو ىلاعت
 قاعثلا ىل_هردق,ال

 ةطورريغلامالسلا هيلع لاق
 هجزا# شرتريمغب كى دنتنكما# ك3 وك ريل اَردَح م ءرغحوأ ةئأا ضاي ر نو
 ىلس هالو برراصْئش”ىأ نءماوعلاتلاق (ىنملا)#« شك قوذواتسادشو تسةك
 ىوسكىدئتنك ءماخإ» ىم قوذلا لزم ىأ قوألا لئاقو بولا ضماس لو هيام هللا
 لوسرلاىريمسأا(اولات ما صاوحلاامأو (ىنءللا) ييناذماىاشرتور ديا ىو ان مش
 هللا ىلسلوسرلات هءارأر مار لاك م اوعلا ىنءب هحولا ضءاح مكت يه بناج لدوءيلم هه ىل<

 هولا سوبع لو رلا اذههجوىأ نماولانق هجولا ض دو هيلا
 درءأ بنا مظع كاطا بره مأاب نينمؤملا صاو> نمىنعما لهأ مجاجأت قود

 .-و اللا فيطلو هولا شوك انني أ قوهالاو هولا سوب ءىري
 فاهدتخ نادر باانمثحردنابزللبإو ىد هتسحري عت ىلعدح ار دقي الدا-الا |]
 ناله قاورنىحائذيروباررظناوأةةيعىلا ايحوارلاعتا دحاوانامزامأ (ىنعملا) يىفا له
 اروكسحذملا كه ذاورت> اننيعأبةاورظناةمالا نم صاواناتلاقىنعي كه شوارو رسأإ
 و ةاللا لهأ ى> ىف تايآلا ىف :دراولا هد -هاوشو «ٌءال ماورتو أل هةدوسف |



 !ةرظندا(رماأ) ماو تاطلال يجلس ماب

 :.:الاضرأ ىلا كدوحو رص نع تلزنناو ايد .ءار

 كريت زوم سكهنم و تاكد باغ نيدو را ارسزا» ىوثم 0
 اميدارأو ىرثمكل !ةرصمىنع < دو رما ةريدةت(نيدو رما) صأر نم( رسزل) «تاوج ا
 تنوع (ىه11) ىربىئعم (دياهن] آلا تيبلا ىف اهرمةيساك ةينانالاو نوحولا ةرصم

 دف تحل فس ألات ةرو صرب سكعنلا الاذ ىرتمكتاةرضم

 !ضرأ ىلا تا ةوان اركعيرظنلا ل الاودو ولا ةوصا نان لاما

 : نهارا ماو ةب رشبل ارصشوه ىرثمكلار» هل( ىنعلا) 6« وخص دبا ربان

 «ثي أرنا نه نم ثازئاذاندلذ ص نو كريب هر كيأرب قعداق# ةيريشللا
 للاب ىرمشبلا ككدوجو نفت لكنا مادام

 ارح ارك أ لوغيو حر ءبدم ناو طبل ةجسأل الخال نمره هاج
 الااثرأ مهلا

 هدى هلا مادام (ينطسللا] هدأت دب ومش ىاومزك زري ه داز
 ةعف# نملارءالا لا تادجوددول4يبتولالابضغلا براغ

 كلناالامأو (نسلا) م تاكا دوار لكنا «+ لو « تاكيار ركدررأ نوح ١
 ,عازأ نمي رامناججاناعولاملا اذ_هيرتنإ لاو ني هلابفصتتو هب رشلار صم نع لمَ

 ناك امو للا ءو ماولون ا
 براثا اذ لكتالا و ح

 قرذ نم كا ىر تالايكلا كلنا« وتلا ماعد لصارل الاي نى

 تالابما سمى دآلا نيعل ىربا 0 قىراكلا
 ةهةتالاءوةكعت

 "جوت كلار عت سأوو



 ٠ هيقلرتشيللاثاورئاللائءاله هاوح ملت تسلا باو 5

  0: 5نكي لاشما ىف و ا

 ١ ا مل 0
 ةبئرملا لل: نمو هئيننا دوو ىلع دعص نم لكلا لائماذهو ةعيتشلا لاوحالا نب

 و درخ لوعأبات تساوخ ىف ىفز د إف ىونثم ةهبقو : كم مةروص ىأر اسف 1« قارظأ
 لوكسسإ :أرماندخ ملا مذنب (لوم) يدوخ لوك

 لدغ عن نوكتقد ةينازلاةأرملا كن (ىنملا) حا طم ة,صراقلا
 ةرمئابأل مغسا تردضلاب | ىله هانعم ل سالا ىف هان ديز رب هوأ ىئعما اسمو ةمماسحلا مالا

 تضل ناك زتةكرهوشب س8 ىم عامللاو ٠ مار نم
 لهدفس اا تضل نسح امجوزل تاق عيينشلال هلا ةردابمتدارأ لف يعل

 ب ركن ز زآ[ث خر درب دماربنوجإو ىم رثلا فان لحالةر ملا
 ةرصشلا ىله تدعم ةجوزرا كيتا (ىماا) ه«تم

 مدة كتر ىللولتآت دك «درنوأمىاركالرهو دنا »ف ىء اهجوز فرطولعلا
 ىأ ةر ونأمل .ةئاقتر متل العأ نماوحو زتبملاغ (يفال)

 دونغ نزوحو زرت 9 يم ىلئرللإ تق ماننماي وأ ىلوللا لاذ
 م1 لش ىلوالا تدق تدار تف حو راي ثنأ (ىنعلا) مدرب
 و .تئاضياهنرو و تكمكيف وك ترس فرهوشتفك و ىو ائنخم
 لست شك كس ارنا مهننا لب تلفاكرم الا ! سبل اهل لاقو .+ما مما وجو ,زوعس اسا(يهلا)
 ىرب_ف د سيل ءارعصلا ىف اذهالاو ءينلقام ثا لذ هناخودد هبل -أرو ا دن« ضام

 تراك ءأرلا (ىلا) ع هه ءتفخورف تتش ربت سك « هط راي ناك كرر 3 .هنزإل كولن
 : دوكي نم "ارجل اة دأيألاب ,هرالطربا

 ن 32 0 « تخردزا ورف
 ناب ناب( فرخ) م أل عفذ دو دما اًةزمهلا 7 لوزنلا ىندمكر رتاؤقلا
 امل (ينسلا) ف 0 ,كل سمر ةءلاداسغ الي رخل: فرقا
 نالالاه ةرصنلا نم ىزنانأ م اهللاةةوغع سا نانا اذه نأرم ورا عسا



 تلزم (ىنملا) «شرردلا اردرعت د بشك" نز ء شيمر دناردتا وف ترحال |
 ىل_هاهفي رح ترها وجوز نيم مادقروفلا ىلع ةأرملا امل و

 ت[تكرهرش تنك ظاك+ نهانا ناك أكو ذف تعرشو اهردصأ|
 ةروتلاالعأ نماوجوزئارال(ىعللا) كبك نوح 0 ىبسو را

 اللاش ذولا ينسب ال نكسر" اهل
 (ىلا) رفضااو مفلاوهون دينت نمذوخأ أ .رشاحىسغا

 كل -أر منتجو زان: اىرغبلا انهر تافاكسيلتبارىذلا اجو. جلا 71

 «ندحنانز رد[ رركنوا إو ىو قئالريغالوق ىق- ىف لغتالراناي نه مسنتالف امئادرأمأ|
 تلانمالكلا كلاذاهلمرتك ةأرلا كلن جوز (ىنعملا) © نيدو مازات انزتفك

 يدرك . نانيم# نم نيدو ممارسزاف ىو ىرثمكلا رو احلا
 تبأرم اوما ذك ت تبا ارو رثمكلار صم ءارومو - 0

 هيلع زال هاظارظ ”الوالثا“ 0 ل

 ا .دجاوازهو تالزاه شيب تا .هىدجر هل ىوم هديمتن الوثب اق

 3 ولا عرج ءالقعلا مادة نكلول اره ازا ءاادشعو مادقدج لك (ينملا)

 8 ؟رلا قح ىف هللا لاق فيكرثل
 هل وما الدلو رشم «ةشراعم ىلءار مالا لاورقسهرهرافكلا
 قذلا لوكلا ىرهوجلا لأت لهاكع.>( (تالهاك ) كلي :تسيهار ندوب ,مأ ندبات ه كابل
 لءاكل !دارملارأ لفاعلا هب دارأ امرعاظذل نوكبف ةلهك أ هاو برشلا هطخوو الازواج
 نرثن:ب لاردالا نو رسماةلاوةفرها او لمعلا ىف نوخارغا ا (ىنمملا) وخرلا سرغلا دلع

 !اىلاةرو هلا نمل امتثنالاىل هردس يال مهلقم نكس ىرث كسلا ةر مت نوبلاطب دا
 نييدوخ ارتلاةدوحولا ةر صن ىرثمكسصلا :رصُم نم دارل ا نولوةب ةرو ملا ءان ع ىل'القعلا |

 نيخارتلا لامك نال ظني ,رطءالقءاابلط نيو ىرثمكسا .اطو مهدارم
 دو جولار هن ىرثمكلار صم نمدارملا نواوغب و ةصاحا توبلاطب ءالقعلاو ةسنال رو هنوبلطي



 ارمصم نوءلطب هالقعلاءالوكلا لوفتو أ يظع توافتنيبلطا !نيباموىفاسنالا ةينانالاو

 ةروص يل عنو رمعت ب نلزا مل نافيظع ى رم نيلزامولاباطو ملط نب كل ىرثمكلا
 دوحولا ةره تدعم نم لكبط انعاذ لة رولا < اولا وافي“ الفعلاواكملا

 ةينانا ةريحشلا«ذهنال(ىنلا) يدوب لو >اوزا دورك 0
 ىرث كلا رع ل فعلا مب دعاب لوقب هناك الوح سر

 السا مش .اهلم تنأنآلا ننال امد
 دءابف ةرونال هر ىاورهريخو لا

 !هناةروبالب هوو ىمعأ كاترين رسب اسبل«تنأنآلا نال اهنعلزناو
 يناثلا انمولطلا قابلا ق ةرمتالةوهشلاو صحاب

 ءالقسعلا اهدارأ
 ومالا وجو كن يصح والا ةاالا

 نءلزتتامل(ىنءلا) م« نضسو محو تركف ةلاغثك و نيدو رما نب يتادورفدوجإف
 .هالو ةلركسف قبب النامزلا لاذسيبألآلا كرتو ىرثمكملا ةردقت ى هود

 وتلا (بقنص كاس داش ا هندك | (ىدياتم كر »البف ىع جوءاذلمالك

 لزنتال ىأ عب لا ثاوهعلا اىلءالع ا سغو ةهظعاةودو تا رص ترا ءةرصشلاهذهىرو /
 لبادبأ جوعا لمالكو لرظنو لركذ قبب البدي مايك فتق .ةميبطلاو زاجل: رش نم
 دوجولا اذه ةرصمنوكيو بن اصل لود اودبد لا مالكلاو بئاسلار كل اصاله

 : نم لزنناسا (ىندملا) م ادخ تر زادنادركش ل هبم ماج

 جاج وه اوهودوجرلا همز نما د بي «-:حرو همرك نم ىلاعت هئاناهنم د غيتو ةيناثالاو
 ىو: ديجاةالخأو امبقتامالكو امي ةتماركفوا ديدسارظن مالكلاو ركمةلاررظنلا
 اهم (يسلا) فيلا تثار ٠ اد ين؟دؤرف كمضاوت يزل

 ءظنا 0 2 ه: ىل اعف للان لح: "تازئاذاعيبشاونلا

 تمارإلاوونثم ىهاكء اب شالا ىرثف اميغتمارظأدب ثا دبيفاونوة نا لبفارقومريمر مام
 رطظنلاة مص (ىعلا) «برزاروأ ,ائسسإوخ ك قطه بز وناسآىدب رك
 أ اعتقاد ساهل طي تمل هرب اى ضقيطصما ةئاكمتو ل ممتناكو ل هتماتسساو
 | انرأ مهلا ئاهد ل لهو هيلع هللا نس لقا ذولو ريسع م ةماغثسالا نا السب لعف هلال



 يفاك ءايدشالاانرأ مسوق انتج انف زاوالهإ لم ايلا اوهعابتاامةزراواشح ملا
 أ ثهو زج نآون سبي ك.نانجت دك ١ اك

 لك ةغيد اك جاز ةسلاوؤاغلا .!ىكسصاالثاق' (ىتسفاا)
 مالكملا بسام ىلا عسر مئالط الطابو اسس حلا قرأ ىعيدوجوم ل دتعءزملا لاذ
 هن كارلا اندسو تدك ل دمك« ندر ضآنآربو رربنازا دهناط ى لاقت قراسلا

 دوج ولا ةرصتنالق_ماذلالابملا نمدنفخت اكلت هدعسا 2

 0 هل مادو -ولاماقو صوم نوكيف ةثمسح
 هقامركن م هدوحو رسم نوكلنو لاهم غيم  د_هاشيف لوح[ توكيالو اطاغ ىريال

 اذاكالاسابن ىملالا ىلا! اره ظءيبوماتهرصل قترتتملادو-ول اوعاذهو ءارضخ هتداراو
 هك ل دوور صرا م ةعباتلا لاكبءرثأى ع .ب ترسو برشلاىسول تاس
 ٠ دكمرخو هزيساراوا شن 1 ىوتشم نيملاعلا برهقلا ١: ىنناءادن امم تهمدو يسوم

 (ينلا) يب دزيمهقلا انا اولا عاش

 رب نال رتب هللانأ اان برعشي اه هضوةو و رم ءاريشعت دولا
 ةج نوكتةينار رثثلاةرهتلا لال تدقو (ىنمملا) مايفكىولادشأب

 0 دوو لم «يافلار لوفي اك اذه لئلا ةبودنلا بيكسل انركتو ةاطءكناجل



 | ردصيالةب رشات افصلا نمابلاخهدرحو ئريوهدودوف لالجلا ىذتاغصمرب «الالالح
 نوعرنوزما[1لاثهدوجوءانفارابتعابار و هتءنال ىلا عت هلاءارقفاوبىذل الا هسنع
 0 4 تخردد شف ىر ىلءالا مكي رانألاث» دوحو ءاشن راتعاب
 ا ,أس ءاموهلا ةرصشلا ىنملا) ايسلا ىف هعرفو تباث

 ىلا: هلا لاتءا ممل ىف! ءرفو تاثاهإ -أ
 ةرصخك]هفاالا41الىأ (ةيبملك ]ثمل دبي

 دادحلا 5 تالا ؤزاهس

 رار ىلاربدتإل هاف شالا يجادل ال

 هدوجو ةر سو ل ماحء هيلا ىلع هراث كو تبا ضرالا ىف .أهيقر ءظن ةيهلالاراؤنالاو هيرب

 لساولا مولا نال(ىنعللا] يك مهن اننر .تكااراذكب كك مه» .ىحوزا ماغبي شدنآك ف
 نآلاوجاج رعالا كرتاالئارم ةرعشليفأ مهلا ١ لاذ نمةءاغتسسالا ةترخ
 ىمياذهربةىذفاتيبلا ىلع رديف مج زري اك ديشلا نا لع مقا

 دوحولا ةرظما, الث اةىفابر ماهل اب ةراشا ا يمال ىشتاعإ 4
 0 ترمأ# قضيصتتصاو جاجب را قانننالا

 ان)درهةروس

 ا اذهإ كنعد ىنوماصفك
 نال بال نالت نيد مه ف لات مت ةيح ىهاذاناهامل اف ىسومألب الان(هلل)ةروسيف
 ذا انف كرما" اكتم ا بسغوانابعث نوكنت نان ىلا.هأ فارم ىلعءاكنلا

 هللاىلا لبر[ لقرلو .ىرخأ برآمامذ فو تاقوالاالب رآ.تلحأو ىلاهتفاوه قزارلا
 ٠ راوثوراربخ نيبن» ىوتثم لاتاذولو تاوه ىلا بيحتو تاجاحلا ىذاقوهذا فام



 اننللز

 دعب واه ثواهرخ ىرتاللاجئاقلاب كلرمأ امو (ىنعملا) يوه سمازارواربك نب زادصعب
 اك اسءاهديعيانأ_عثا واع ىذلا نات قالو ىلاعت هلارسأب ىاوهرمأ نءاهكتمتاذهأ
 تدنكتازاشنو ىم ىلرالاامربساه ديما سفقالو اه ث هلوغيانفا اا تءمضفأ

 ةاسعلا تناك امو (ىدعلا) م بوخ تشك يفكر شرماب نوح « بوجريسفوا هون
 :.تراصلاعثء أب اهذخ أواوكسماءاوب ثخةمطتالا اهلىموم[ديسءاقلا
 بولغمن ديلا كا ذك لا دعأ ىلع اي بلغبان ابعن نوكمت اه لخ 4 ل اعت هلوق دعددارأ انك ىأ

 ناطبشلاو س مالا ىلع بلف ثاغأب ىلا 4
 ارم رف وكن ازشم تشك هارعربنا ىو ةيناموزاا ةبئرل ل هوو
 ةعامطا كل 'ثراسدعيناروالارثت مغلار لم ا لعالم مالا لأ ىلا هملا (قعملا]

 اني رلأ-ال ني زيهتلا مول منن ىأ لمان مارش «نا ىلءنيدناملا نب ركسنملا نب رورغملا
 فو ىف لعام ىشعأر اا ءاكنأ ىاصع ىه لاثىبوماي لنهب كلئامو 4لاقو سو انديس
 ةيحىهاذاناهاما|:ىسود ب اهنلأ لاق اصملا ةيقحو رم همال_ءالجالر ىرخأ برآءاهذ

 «تابنوعرفرسرب مك ام شك ل ىو !هلباقم عاوزه ذنب رورغملا مرغلابناج ىف -:
 نوعرةلنيساتلا سار ولعاسعلاٌ:ثرياصو (ىعلا) م نانزرثنرب ف كود نوخ ناشد[
 اهريدتنانزرسربفك نا ىلع سأل [ىلءآ راض ف كسلا تلعج وامد مهءامتاهبو ةك اح
 ىلعراسفاصعلاب ليت بريش ىبوب ان ليتل اب أورلا ضعبف درو نال دركريسرب نانز فك
 لعفلا دان !لسق نه مجمز رىلع عدا ازتريشالبلا اذهارأر اطفامدتنولا اذ ىف بلا
 الري هندررخ ىدك يلا ةلمزا همر قيدعاربناشع را لعزا » ىم هبوسولا
 مهتاروأ ع بج لك !دارملا نءعؤر وظوتوالرهظو طمتلا أ طرقلاعرارط قو (ىندلا)
 تالومحر حسم دارملانمع ورهظت م-وعرارطعىلااسعلاب راشأةءاررفو مهرامغتأو
 انتأتامهم) ىدول(اولاقو )فارعالا ةروسف ىلاهتهلا لاق يظع طق مهب رواظف موءرارنم
 لخدنانوهر (تانوطلا مياءانلسران) مملعاعدف (نم'ءزرعذل نضاخ ايبانرصتتل ةيآ نمو
 (لمقلار) مهراثو مهعرزلك ان(مارجلا او) مايأ ةعي-م املا قول ىلا السرو متو
 (مدئاو) مهماعطو منوم تالث(عدافضلاو) دارملا ءاك امعسبتتةدارغلانمع وف شوشلا
 (ديمرمتانوناوكوز مبتاعالا نع (اوربكساف) تاثببم (تالصممتانآ) م-ههايم

 (يءلا] م امتمرداشداتقارظن هاعدىومزادو ىبدمآران إو ىم نيلالسىنهتنا

 ىرن٠ الثاةةباهللاو ىوتملا ل عهراتنعئوالرايةخاالبءاعدردص ىموءان ديس مى
 © تسارتشكت ءاج نبا دهارخ نوح تسارج نديشوكو زادها همه بك 2

 ةماةتسالا نوياطبالةع امل هذه نال ئثتىأل ىسلاو زابجالا اذه عيبج (ىنعملا)



 الزث و نكح وغابت دن ما ىم
 وذلاميتن نك المو "لج الئاقىلامث هللا نه

 ب الزلم رهأ نالدرفئال ميلثوه لا لمتالواجعلفاغتو
 من تهغابرما و ىهريع اد كنك لفات نازإل
 نءايلاخرمالا لاذ سيلر دوحو ءغلب رمأ ناليا دولاب رطل عاد لن الز اغتةيامئاذي ور:
 || ايلا لزتأام غلب لوسرلا ايجأ ابد املا ةروس ف ىلاعت هللا لاق ةبهلالا مكملاو ةيذلن ارارمسالا

 نم ىدتمنالّ لنا هبببمىلاعت اقر هللا تذابالا صؤن نأ س لل ناكصسلمو أر فاو لب
 نازك تمكح نيرتكل »ف ىم لاقؤل كح نيدنلو ءاشي سمىدهيهقل نكماو ثدبحأ
 || ساهظأو ةمكملاىف:أىسوماب (علا) يي وتهدار جامل ناددرراج هرتعامخلا
 جامللا مهنىفخم .اذلاموقلا» الوم نا ٌوْنعن او جاسللا اذهرهظي وىلة؛اذهثلساملا

 لها همهريددرك شاق « قحلالشاو تدوغب ردك نإ ىم مهقلمرهطاوءداذانداثعلاو
 لاعتههاةءاراب لالضالاو ةيادهلاب ىزالادادعتسالا لبان رواظي بح (ىعملا) قرف
 ىلاعت هللا لاثلالذلا باص"أ نم ةبادهلا باص»أزانمو قرغلا زسهأ ىلعو ضي وقيرظلا

 ارادو هقمهكنوجإط ىرتشم !دشرمابلر 4 دج ران فال نيمو دتهملاوهف هللاى دهب نيم
 ||| دوجو نمدوسقللاناك الو (ىندلا) يوكو اوغاؤدتب زا شدي[ ه دوب رامظا دوجو

 ||| رامملاىلا اوجاتح انهئاذ روت ادا لك

 ٠ دنكيتياوق حاحلاوبت# ىو ءارغالاو
 يشلا ناكو ةباوغملا ىف جامالا مفي 1يدل1كاكتف (ئَملاَ] يدنكيمتباذه حاملا عد
 : قلما تغلق فرعأ نا تدبحأت ىس دقلا ئيدح ىف ىلانعت هللا ةنادهلا ىف حاسحلالا المش
 يل املا ضد ناكف ةداشتلاةماثحْلا تافدلاو*ا«ءالارو وظنالا هتةرعمرسي: الو فرع

 || «-يلع لاق تابادهلار وظم*ايغتتالا نم موعبات نمو ءايلوالاو اينالاوتالالضأ'رظ
 نمهسيلا سيلو ان ينم سيلبا قاخخو يم دسملا نم ىلا سيلو اغلب موابعاد تعب مال.

 ذتقيإل طبقلا نكسلو لوم دوف مد قملاثب”ىسو ء[ديناكفر © نباءاو رئت
 (ىنعلا) .جيدوخ ل جرسارس دم[ ىرلبل « نون ما نآتشك يباب وحل ىو
 أ ةسيئاعتم تناك النازجالاوموم غلا ىأ نعت عج نيا مب نوعلا لاذ ما
 | ىبومات ديس تانك اوهّتسا هبونوتوعرخنا ال ىأ ايف اسامدسأرلا ىلا سأرلا نم لينا

 .اءلبالا«امراصخ مسي ءهقابضغاون مؤ و ةيبلا ةايملا عاوأب ةءول للا
 و ىلاعن هللا لاق موه ولاوبومسغلا ثروا !ىءومان دي دز
 رشدق :١ شك اود شدرك ىم بال « .شدمنوعر ف شبر وخسف:[إلا



 .اطاس ايهاتاعقىذلالمغلا كاذداب (ىنعلا) و نط-داربا
 ثم درك رأب هرابو ىو» انذخ اؤنالال مركنش مالكلاداربا ىلءاسل هج والوءر دقالاننال

 ىممة يملا فاكلا علب (ثءدرك) مب ريك تطسمركر+ تس نم »ريب امرذ
 هجولاىلع (ريذينامرف) ظفاورضرفا عمم ةم. ىمعلا فاكلا عتذبوأنوك أىأ مود
 نم ىفاثلا هجولا ىلمو نامرغلا لياتايىأ“ا هنلاءأب ريدقتلو الا

 د ةءلت كل نركسح أ

 عما رك ايو بماي (ىنلا) مني
 | بضغا ايقاعتما بابل ادني ىأ بابلا مئلايدارأو رانلاإفيكشملاو فستملا مغلا طتريعأ

 1-1 (ىنعلا) 4 ملم » !رمراد بي رف رم برأي

 الاذو لانج "ىلعو عدم ىف نوعرف لاذ برايي لاو هللاطدنوءرن عرضت ىنومان ديس ىأر
 1ذاهرم_فتاوىتهدخ هدوم . نكي وقر

 مش كع رفتآ ارز سادنا دبات
 عرفلا لاذ ِيحا_لسالاوندعملال» اا ضيأانأو ألبتأو عممابراب (ينملا)

 تتناك تل بحو ىركمر هو ءاك » ىونشم
 لاق" اهلا ن٠ لسأ ضرالا ىلم ناك ام لكوان دتعو ١ دناهلمأ ةلحوركملكتال(ىهلا)

 هنأكموهداغرهو هللا نوع داضم ىلا عت لاقر نيرك اى اريخ هقاوهظاركمواو ركعو لاعت للا

 لي

 نيدرفوهو باكلا الا ذىموءاندي_!ىلاعتهقا لات (ىدعلا) هيناوذتسار ودزازادنا

 ون ةمدلناو ركل نوعرقلاثتلءاهمنالةمدسللاو ركذأ زيا ءالواسولا ضي واسال

 «تأئالو املظم باكل دع نم مراهتلباغلالو 4تافتلاللئالربغومو تافتلالا نم

 (ىدلا) ع انف شدرك ملم هجره دهداو نا وكانا سم نآن ايل ب

 ءاتفأو هربخام لكي عمي دب بارثلا ىن- لد ىعيتلااصعلا نت كزحو

 ىو ؟قيليالو ىصتل انوعرف باكل اة نأ ًانبرضريفف قاروالاو عر زلا نمد ارجل

 انو ءرخ نال سبسفلا باكلا هب !ةماغي رشلا



0 
 ءايسدهركنامز رداهشلم ناو ىء ةينام للا مالا ىف اوةرغتيادارملا هلك |ام
 :اىت اكل اهدو أ نوكي لاسماو ىامزلا ىفدارا كلاذو (ىسملا) جهلا دب: قلت

 .ممساك اف ىرشم ةراق هن فرع نمهنااراعبو تامودعلل لات
 او ةاحالتأ قلقنا علو (ىنعملا) م اطفر تاجر بيست و اصرختساس
 || هقالات ءاطغو باه س اننا ةقاع لحال طئاسولاو بابتسالا كفن لب باو سالا ىف جا بةحا
 ههزورادربشي رون ىعببط ا إف ىوشم نوكبف نك 4لرغي نأ اثيشدارأ اذا» ماا ىلاعت
 حو ريثالاوةودالا ىلعدسفت بيرطلا برشي ىح (ىدعملا) هي ونكمراتسايور مكمان
 || ىه موجتلا نا م ملا نيو ةيفاشل | ىه ةب ودالا نا بيبطلا ناظيذ مضل ىلا هوني متملا
 ميارازإ ىوس ه هدادمابىس رحزاقفانماث 9 ىو م !و.ذاذاو سفلاود علاق :ريؤملا

 قاذاسكلاو طسهت' فرخ نماح ايس أب« سرح نم زقاننانا تح (ىهملا) جيدا كرينرنا

 دن ملمو ىلامق هلوق فراظنلا نعميالو قوسلا

 (|لكا> ىم بازعلا ف ع وقوالب هسةلا بكل انبباكب رشلاو لك الاي ديغتو ةيدوبعل او
 ذلك ”(ماوعلا حور ثنا ذبال( ىنعملا) م مالكي دريك يجو محد مماع ناي دمآل وك هو
 || ماودلاحور تعيق اروالاو ماطاا نم تحاول زوعلاو رجلا كلاذالثسةلوك أو

 هيىذضي وهند هلاعيتابنلاو رسضعينالاو صايل شك[ اطح لك أيل مل اكلستاا ىف
 3 | متض هريناهربلا ىف لاقالو؟ املك الا ذلاذدوكي سعال ةيقاه نكساو هه-+
 :باهةوهربنا ادرج ملل ىوتشم لج اوىز وةااىنءعءاسهلاء ام او ةلمهملا"ارلاو
 لجلا الا ذالئاةرسنب باصقلانا لاحلاو ىيريل جلا لا ذالثم(ىنءللا) يدا م الرب درجام ىارب

 1 دروخرد كيم زو دراك ف ىونشم انلجالدارملا قرولك أه
 || ىلع صب رحتنأ نم ايف رانلا لجال انيعس كاندي هدتو رانااراك ل عفت (ىبمعملا) هي ىنكيم |

 (| تالتما ه مهطلو ةنموي ىاعته رقي -رانلا ل هذ عفتوبرعثتو لك ات برشلاو لك الا
 أ رانلاومامنالا لك أتاك نرلك"أيو ىل عت هلا لانرانلا لال لن دب نعستودي رنج نم له زوغتو
 || ىل-ه ىؤمنتلا ىونبالو سغنلا ظسدر 4 لك أيىذهانان اماةمثارانلا لعتف مهلىونم
 8 ائوتشم اواجالهسفن نسي واراكر!:ل لع ذب سفنلا ظ-در حلب ةءاطلا

 : :ة٠ولا“ارلامشب (ىزر د) هي رفورك ابل دهرفدوشا ه رحبت مكح ئزور
 | عراو لك ةيسرالا ياو ذرعا ءايلارسكب ( رمص) فام االىفامو لا ءاذفلا هدارأ
 أ ةمكملا قزرعراو لكرة فرعملا قازرأ لك 1قذلرك لعفا ندب راك لوغشم ايف (ىناللا)



 ا ايلاغتسشالاو برششلاو لك الا نم غارفلا كل فانلا نان
 تنين دروخ ا عتامنتدهر وخط م رغل ارركل ا ائيمسو ارو: ثم كلبلق نوكو ىتح ةيناب رلا
 اذسهل عتامب رثو كندبلك أ (ىدعملا) م«تسينزهر نوحنتواكرزلب وجداج ه
 قزرعبكت حورلا دعي ىارحلاكت دبلاورجا لاك ورلا نال فاسو رلابرثلاو ,لك الا
 بؤنو حو رلاقيرط عطقيبرشلاو لك الا هتبعر همم ندبل ار ءه.حتو رجانلاكة مكملا

 بلاىأ قازرالاو قاوذالا نمهتمجام
 (ىنعلا) 6 هتخوس مزيهرج نه ,كن ةرج ات عمو ىرنشم ىلاعت هلل
 ىئارمل!مادامىأ باطملاك ةرتح شبر طلا عطاة ناك اذا الءتثموالءا نوكي رجالا عم

 قالوه ناونك » ىوشم فهر ؤتنبالح و رارج ات قوفاو قود اارانب و رت
 قابولقعلا الاذةميتحلا ىف تنا(ىنملا) هي« شوكم انكم مك ارنغشي وخوم شوب شوه

 ةدئانا :عينالو اهسقتال السن شمالا لفعل ةرتاس ونهج شوب وهال

 لكنا لعا (ىدعملا) ) «ثندت
 رماه انجيل دارو كندا .رماعلاو رمال ب اجنإلاو رمش رمش

 اهم لئاعلاور نما باج مهزلة ب ل

 «ئتسرس تيتا وتر فيتم رداع رشا تاووشا عبجو ىقامدملا

 ىأل فعل! ترموهسيل هدحو رمملا (ىثسملا) ب شوكو مدح هدنيت ناو هجره
 ناكام لكل ب هدحو باريش نم ركسللا نوكمال ىأ هنو دو سأرلاركس دئاز» دسحو سي

 سيلبتآ ف وتم 0 0 طب ريايتاووت
 ادورطمت أك



 ايمذ ىريددحو ساخره ىذلا لاذو ايندلاب ىراكسا 0
 ديدااو ساهغلاكره ىذا ُاذوادوجو مودع ىريىذفاوه ىلا ثبح م ناركسلا ىنعيب
 | نض-نباإط ىونثم ىهاجعاي_ثالا ةدهاشم .ىلءردةيالىأاشي رثبهألاك ةكرب رغح
 نل_ءالمالكلا!ذلهىموم اي(ىنملا) مايكدي وردوراتنابكعبل ه ايمومدرادنئأيإ

 عراشءلعفدزو رثضمش فو روظيو جرو شي حلاو ثابالا تعش
 مدرفلا مهردركتا:ممهإو ىوثم رها ردو ثني ءءاضيأ ن ديز و رنمبئاغ
 لاخلا اشير ئسو ماندي _لعفاذك (ىنعلا) عني 5 بحو زيقمزا تشك بع ه مز
 تراسامالطدنعةلوبةملا ائامث يو نع نمولب ا :_لا نم ضرالا
 م راقبلاعوجزا !توممديد طقم « رشن نات ولرد ندا فاردلا وى وتل ةنسحءارغخ

 اوامرغبلاع وب نمواطقلاوأر مجنالماعطلا لك أ فارع ةونوعرخ موةرغتلا اذ (ىتسعلا)
 ( ىلا ابراج ىداوىدنكو اطعزا دئدروخريسىزو ردت رشم عوملا د كو هو
 افي أوتاتالااضيأر سفن اىلانوبوسنللا لاذاوعي تحاول أمويمكءاطعلا لاذ م
 ني مولا نم قحلا ةضضت ىلا نيبو نمل ىدتاكل وذ نطبارأ ,أذ عدرالاثاوذ تاناورملا

 لك فوهىفاىدآلا سر ىندو.ان دي لكن ءالاكمالا نباب املا نيةموملا طابسسالاو
 / تشكري مك شنو إف ىم ناوبأسا نمو يل ان فابدككول محال مهرعغو طب ءانالا
 وبرضو تالنما مهطر نال (ىنملا) ماشى خ17 وكوَو رضناو هطدز تعرب و
 ءايلا تناك اذا ذه نمغا ورعشلا كالو ةمعتلا ىلع مهسفن أ

 أولو ىلاع”هللا لاق اناا اودادزا أ دأب لا مانعف ةبرعتناكا ًاذاامأو ةيسسراف :سن نم
 'ىدئساد نا ىفطيل ناس .ذالانا ىل اع هللا لاقو .ضرالا ىف اوغبل ءدابعل قزرلا هللا طب

 (ىنلا) 6 نوكرمك نازادايدراينات « نكمشرمسنيه تةوعرذ سفنإل ىم ةصالاو
 ارذكلارك دتئالوح اوعي د:نأ لاب انوعرفكىأ نوءرذ هو لا, ةرامالا س تلا اذسهايف
 يكبسركما اوح نهاد كنا « بوح سفن درك شن[ فنى او ىوتش م ميدل
 5 :رخات را :لب ةئسس> سلا نوك ..:الت'دابءلاران ةرارحال,هنال (ىسعلا)

 ىنديهيرضتالا كاي ارانلاكراتلاةرارحة دشن ءنوكيال ديدسألا مادام الثمىلاعت شارماوأ
 ىتح اهعيسشنالز أك ءزاف نوعر ةكىممف !غايفطدادزا انت ارتدادز !املكس الا
 متلو رجزلااهءاهنع صختئالنأ كلبلعن ىتطتف اطار مشملا ميد هلا اهر فكر كفنتالا

 .اهيبإ» ىم سغنلااذكمب ال درايلا ديلا ناإكسف كل هكح مج
 عوجالوةعاجتالبثدبلا (ىسملا) ينادي وكمت بدرس نعآ ه نانكشنجنت

 و بااطاوراسدعنو تب



 امانبامرشتن'ثنأ لما شايدي دحنهلاف سذثاا امغربالو تاعاطلاباك "ردم نوكيالا

 « دازرازفأب رو ديركيرك 9 ىع باقلار يوضح هللادبهتنأ كلم دالفالاوا_ميلتع وللا

 0 ..ولاشر هراثالا سفنلا(ىعملا) مراه شرهن الس دشدهاوتوا

 نأبلطتال ةرامالا س نلالمهترصخنلاوتب وصنل ا. ىأراز راز ١تارأو
 م نانكالدرسبومشب ٠ تانغ طقرد تنوع هرئوحو الو اسءنوكمت

 ديس ماذخ طمهلا نمز هاندغا برات كوءرغك ل ثلا ف ةرامالا سفنلا كاتو (ىنسمملا)

 هللاءافلخ عاط أ اذه لجالو ةنحلإب ىلتبا هتيكلرصشتلاو تب وصنل !. ع”رشني اذكى نوع

 4 ةيزءزيكسا ثخا اراب وحرخ « دوش :ىغاطوادش نفسك نوح ىو مهلد امناو

 دا انوعرفك ةيغاطتوكستةمعالا ىلا ثلسو و .سفنلا كلت تناك امل (ىعلا)

 يملا اذه ىلع دوي و هيلجرب سفري ىأ ةز هول ارسكي هزيكسا برعضإ لولا هروط نه ىيراسمل

 ادع«(يتملا) هي شي وخىاهي رازوءآتاز راراك ه شدي تفر نوح
 ةفشلاو ليلا تحت نوكينأر امها, نئاللاوءالتبالا لمحت حت نوكست نأ ةرامثالا سفتلاب

 سفر ملا لمملا تشين ءافاذارا محلا يفطتةةاثلالامعالا نم تف اذا سذتلا نال

 العب ا هئرم نم بهذتو ىناقئاوككيأْلا نهر احسه ناك اليف دع سنا
 تلغتثاو ماذقا-هاعف مالت ألن نم سغالا كان نيدنأو قمأت بهذ

 :ثناكو ”اكبلاو نينالاو .آلا نم اللد مَر زامل لصحام ثبسأ قوذلارةحارلاو

 ىو لوغي ولمِءاذهلو الم داعيا ويشكو ع وأعا نمر
 ناك اذا ( .«لا) دو ريفاو رد مدح هك نامزاللب » دوب كر م دك ىدرماهلا- ف

 دئبر كب درهما ىو موثلا ةفوىأموتلا ىفانامز 23 :

 ىرخاةدلب ىريهايورف لجراذلاذإئ ممل« وخر جشدبابن شد رد
 َت اوادبأ والا هتدابهر طاحت قأبالو

 العب مةفقتام

 تبصحاذا اذه اشي أ سمفنل

 ارا اذانانينأو ءاكتتاضارلا ىف ثبصمو ات ظفبتساو همم ىف نيئاس
 ىذلا ناك دا ذا ارم: اقام اهرطاخ نء بهذة ارثمالاو ةخارلا وفل تبهذوأ

 سين « وفرش نياماهدوب ايخآن مهك و وتم لوةبالوهرارتو هندلب ىءذي مونلل بهذي

 ائرااءذهىفو تنكس ةئش نم مك للاكل: ىفأب (ىدعلا) جوركمااهباردن منا

 ةو فاكلارسكيو رك ةدلبلا »د قانأو ىف ويلثالا ب اروتااةديدلا



 ,ىأرو مانىذالرترفاذ
 هشيرخ ىاهطوءحود 0 ووش ايكيا هولاند داب
 | نا بدكاالا ذكه لاوح ألا سأ .1!للاع ىف تاك اذا (ىنعلا] شيوخ د البو نكسم شن سدبمك
 ليت سك اه ابق سفرا تناك

 اس 0-5 السا املاء ف حورلا نعي رك دمال(ىتدملا)
 هنالبيعالاْمطوو اهداليمو اهكم بيغلاملا اوم فرك ذئئلاذا دعب
 ةديقمنوكت ب .املا لاذع وراارك ذا ذان بك اوك وكل باصسلا ةطءاحاو رت كس وزلاب
 هتلفغو هبونيو اعلا! مىلتب اوحاو رالا لاه دحأ قراناذايمياهر ورغر | يندلا«نهة لفي
 ىوشم ايحاوابندلا نورمسو لزالا قدم اة ءهر طا نمسهذو

 نا_صوسما اناىع(ىنمملا) م هتقو رانواذلر !ردرااَهورك 8 هتفوك اراهرج ومد ئجج «ساخإل
 نادل كلن مطقو ىل فو ةدلب نممك تمطر توثاكاعأ لب رض ا.ه ىلا ان, <دنعحورلا
 ةادأ ملم تلخد سنك اها .«ذفو ر ناله رظاحيمنآلا ىلا سنكي مر ها اناارابغلا
 «ىرجأدشسو فا سدود ه [/4هدرك ان موكوبا هياط .ىوشم سنك راسن /

 ىوتثم ىرجام ىرب وايف اسهبلق نوك بوف ةرارملاب دج ماتا ذه

 حو رلاذلتو (ىنعملا) مب زان ماج دنيبب
 ا وق كعاداج
 [ديملاوهرملابعلاا

 .الايخروست

 كاي برابغ تربص ا
 بئارملاو رخآلاو والا لبو لاحلا هم "راني وهسسأو رارسالا شع
 ابها بتار راو



 (ووز

 || زادررانداي ىداجزار اوودركر م قامترخا اهلاسإل ىرتشم فوتنا ىفادامألا ملقا ىلا 2
 ١ لادملاو نجلا نامل نهتفو ترع تابت لزم يدم ديس (ىتسعلا)
 عيطد فتابنااعيطنا» ةيعبطلاةب راحل كئإ ايدا :ارأو هتيسنرب داما نع 1
 اوؤج ىرتم هامل ارو ثلا, ت ديغتو ةبترملا ةقئرك ذل يضل هذه بيب ودامجلا

 | هينا رم نم تءةوام اضبأ حورلاو(ىئدللإ) يبدا عه قاتلا شدا ع داق فاو نرج ٠
 | (أ ناوسللا_ور نراص سا دب قابتلا لا ا اهركسعنلا ْن

 ا | قأيالازم عماانا ار ةةطنل اقساوناسدنالا هلك[ تح قرت مللاو مصاب ارادت
 تورد هءاغ ه نآىوسدرادك ليمن ههز+» ىرشم تابثلاة.:صاهرم الخ
 | عسرلا تقو صوصلناىلم تابزلا ينام يالا لاله اربغ(ونعملا) عتارعشو
 (ىءلا) عنابلرددنا دوخل يم ءرس و ناردامايناكدوكل يموسعف 9 ىو: ناروضلاو
 نايللا ىلا ليلا ةَميَعحورمسنولعت الاخ هاو+ اطر مييايتأل لافطالا يمول
 ذب قوهو ناسنالا نهي عاضرلاو ةأرلابيلحوهو ماللارسكب
 تاو رضا ىلا اهليم .!تاسنالاحو رىأ نابللاىلا ةيمرقطلا لهبالاك تابثلا
 || امدهتأ محرو هللا قلخخ لالا ناك ايل, ءرسونابل ىلا لافملالا لبك تابثلاو
 نال ارذكلاهيلاذاغ ىاءتشانذ!ابيلج لوو ىلا بتاج مدلل اذأ فراق «ىذغتي
 || ىوهدب مورد طرغمري مو معها كرم كرس لا عبال كلو هأ ناس وهدي ذاك
 | ما ديل هس تلا دبجر مذا ل 0 0

 بديرص لك

!| 

 ا

 لئلا زا ديرل ار« ةيعيشلا 5
 لادتعالاة ترف ىمشلاتنأ اذا .أ لك جيشلا لم ةيعوبنملا ةلهج ,لطلاك

 أوم ىدملا لفعلادب رملاباةرّوثو لادتعالاةبترل 4ةمىأ اًدادثراااذك
 (أ هدوجو قوهىذلا باطلاو ليملاةةيقرسدي لالا

 || بتاج نم دي رملا ةيحو ليم عميمجو لكلا لم» د
 رصغغنمو ه كيلا لاع طنا نمدوص لا لوةتوأ « انام لك ىلع ناظلا نال داشرملا
 |ةيا» ىش سدا ىوتنم «حوأ لؤالار تركلملا لاعب ساوث 00رف توكل /ءعلا



 ندسحأب ل » 3 نك دياععك تخمالسبنى ا تروق

 ةرمشلا تأ اء الرق 2

 ا افالم اون للا نسفل نامت الري الاةصرقتب .!نمفلاو

 انلاءذ ول طلاكوه ىذا دب را لةهرهر4 عباتتا لرب الوم ولالا نب رطااق
 لهأف ثوكلملا ماء اهيدارأ لكلا لم: لاه ذه نمدارلانالتانالا لز امو بتارصف |

 اماه ةيادهلانا ديم ىف دابعلا ضءب لعق لالططاروظنةءاوغل !لهأر لام ارواظمءادهلا

 ناوي ازاب» ىو ءا دنمم دم و* أكن رضي هللا نانارئاس ةياوغلا ناديمف مهدد و

 أروط نم ةيناسنالاحاورالا دعب (ىنعللا) )ع شيناددك نازك د شك ع « شيئاناىوس

 ا كل و يا عم الاذاهص-ةيناويملا

 لاع تونك دان ٠ تفر ملقاانيلفا نينح م- هو ىو اناناراس عاناويحر اسم

 راس حل زانم عطقاذا-مب وهلقا ىلا ملقا نمبهذنانالا اذنك (ىنعلا] مب ثار ادو.

 ةياوفطا ةبت م ىلا هللا لهن ةيناآ د ةبترلا ىلا أ الفو ذغأولءأو ااعوالتاعنآلا

 ىوتثم اريبك انعشوا-اءوالفاءراس شا ىلا مالو وكمل ىلا

 ناسناللسيل (ىنملا) «تيندكل وضيفي مه هتسينداب
 هبلطو صرح ريل قع ني زدعرانإ ع لوغهاسي الملا اذه نوال هنن

 | صرحلاب «ولمملا علا اذه نءوصتب نات اتالاوس(ىدلل ) « بعلاوب ثيل ةءتارازه دام

 باطلا صرملابا لاقل, ءاتأ وبيلا فأي يولنم

 اعربئارغنولأب فو مولا لفل الا شاعلالذعةيلرع
 :الاناك ولو (ىنلا) »4 وخنابستناردشفيراذك كه« شيب ز ىماندشو
 ١ .ءنكسل# دّدعتملا كو ةعر ةمقنلا هيام يسكر اسوالذاغو

 لب (ينعملا) هدتخ شي راء شب ررب داك اك و داشك ىرا ديدن نجد

 رطل د دعب هلو

 تن اكسسوار لوني ناكل اراعيسمت ه

 ةبقرملا« ذهابا أ
 ةياعىلع 0 0 كنف يرسل

 0 ىو اهنا اوناماذا ماينسانل ةلئقم لوب لئاز لطره ىألا

 ورا بح اس لصف أ (ىدعلا) «باوهلاوحادث مثومارف نوج « باوختمدروخ

 هييانالا



 م0

 يم ىألو اء رلاوموتلا ىف ءءاك أ ىذفا ىلع مغ”ىأ الئات حويل اعلا ل ىلع ةيئاسنالا
 لمق ه لالتعاو مغءا .نوحال ىع ىل ةيسمتناك ةعقانلا باوصلا لاوحالا

 موفلال_تعالاو مغلا كلاذنالل_ءألئتعألو (ينعملا) ملابخو تسب رفو تساوخ
 اينالاءذ_هىفا.ع اريل الاوحالانءابتنالا لاكن أ فالل رمح ذا, ب لابخو ةءدخو

 هناك 1 ىذه يشل الاذةصغ ىأ ابيع لوغيتقولا لاذ ىفو ةيمانملا
 مونلاكوه ىذلا اين دل اراكم تلغ اوبال مويتيسةىفا بهلاو ةلذغلا مزن وابن الا ف

 ةعدسخو مونلا لعف هار أ ىذللا لالتءالاو مغلا ١ اذهان لا ىلا: ار دل عأ مين ”ىأل ةلئغلاو

 م تسءاددوخ نبا كدرا دقي هتغخ ٠ تامانل هاك اين هنيثح مسه ىوشم لايملا

 ىل ىبنتلا دنع تناك لاةرياج نع ىو رةمئ داعظب انتا نأ ,كلمتاناا ماين اذك (ىنعلا)

 لاق هللا لوسيراب كيلع مال لاف ضم بايت هيلهو هجولا ضمأ بأ لجرمءاجذالسو هيلع هللا

 لاقت عانلارك اينالامالسلا هبا .بام لاةايندلاام ل ةفدتلا ةمحرو مالا

 لام أيفرارشلا مكف لات لف املا بلاطك ارم مالا لا هيلع لانا يف لجرلا نوكيفيكسف

 مالسلا هيلع لن ةرخآلاواسنهلا بام مكن لافتة اذلا نع فاو نقكع السلا ةيلع
 مكبغري وايندلا ف مكدهزيل مك انأ لب رمح اذه مالا هيلع لات لحرلا بهدف نيعةضغ

 ىح (ىغللا) يي لغدو نط تاطزا هوو «"الجا مص ناوك اندياربانتإ» ىم ةرخآلا ف
 هلال داسفاارةليم اولا ةلط ىموطعي ل هلال لإ كاذو لح ل

 ششاةدتخ إل ىم مدنلا هعفس الوم دن لارج بهاد

 هيرتمإ (يسملا) يشي رخاكاجورغتشه قدوس 5
 ىلع هزح ىلع مدنيف مغانلا ةظفي ف رصتو | دعب هنكمر هرارةىريا-ا هموغ نمل مهشلا
 ,تردوت هحره 9 ىم ايناللا فاين لارومأ ضعب

 بةلاو نسا نمءارثئث لك (ىنسعملا) دوما ديب
 را انس لمعي نمو «ربارمخ ند لافتم لمعي نف ىل منها لاق ه«ىزا كفادحاوا

 (ىنلا) )6 تابع ىرادي ماكنه تدك ه تام باوخ نيردلاىدءخ آف ىم 575
 رفا يم كا نوكيا

 لعفلا اهي «ناطتالىتح (ىنعملا) 0 7 :

 دو اكع ءازجو ريبعت 4 لب ءازجو بعت جالا سيل ابنالا عوف «تاعفئذ
 لأب (ينلا) بر يساري ركقبس كاريبعتزو د » يفز ركدويهدنخ نيا
 '!مويف نوكيا !بصنم كلرورغل كترهم لمذا اذهملاطانو
 | قربعت لامذأ نارلعإ وارفزو
 صح دم طيس جمس نحاس دج هس صصص ع صم حصص مربع تسع من مع سس مج أ

 كامنلي رشعزو ر ه ديو كين ىد



 || ءاكبلا (ىعلا) يدرخئراديستادفامداش ةزخئرازو مغر دردودب ركسحإف |
 ا ادور ستر ادعي ظغيلا تقر كانوكسن| الع اسمندلاءزه نم ينالا اومقااو عرضتلاو ||

 ا قرن ماب (ىنلا) « اركب اوخنازاىزيخرب لرك هنأ
 مونلا لاذ نموت مهب لم جب وافق رسكسلملا دش م تولو م هللب :
 هرتئاضءايضغزادتتاردى م وتىاهرخ ل لي كرك هنثك » ىم ابنذريغنلا
 ةددعت امطتاولعسص و الءاذعأ راس ادحاوا داو كنالخأ ميج تال (ىهلا)
 ٠ صاسفر »نكس سديد. خوخ ىم ككل مفائذ لقي سانا لو اذ ىنعي
 قال ئتالو صاصقلا ىف ءاشال مدهلا كتومدعب (ىنسملا) م« ضالخماب ومدرماكوكموت
 ةنبا». ىونلم ةرخآلا صاستوباذمنم وبغأو صلخأوتومأ
 ,ىف (ىنعللا) يي تسي زاب نبا صاصقدآمخز شيب « تب زاس

 | : ةرخ آلا صا صقىلا ةبسنلاب اين لا ف صاسملا ىنعبةليحلاعائط ءا دوه
 |ريفب ادحأثانقنا اذها يعادل صا ملا اذه هب ةو دثع ىورخالا صا سغلا
 أ نمهسمد طقال اصاست مدرك ومال مولظملا كلاذمهث:ةدسءبفد كلوصاتو حا

 أ تس سوقولو لبو رخالا ص امنا نمو نقود لا صا عقلا ,تودمأ نأ لستالو لن
 || صاسهلاتلخناةةرخآلا ف ص اسما نأ اربي ةرييلالا ]ف همد ىلظل ا بام اذا ايدل«

 أ صا غلا اذهنأب باهت ةرخآلا ىف لو:هلاج فالتاسس نكيلل ذئفيح اين لاء ذه دنا
 نيلالجلا بح اص لاق لوتملاولت

 لوقعلا ىرذ (بابلالا كأي
 ثساءهناوخ بعلي زل اك(

 ىلاعت هللا لاقبدسلا اذه نمو (ىنمالا) هيازج نكشييت علاجا 27
 هذهامو توبكسنعلا ةرورخآى لاةووهلو بعلاي :اياامتا اولعاديدملاةروسيف

 ىورخ الاءازملانلاذوا دفءازجلا !ذ_هىناثلارطشل او لافا ذه

 ىبأ نع ىوربعللا ةءانماهبا ذعر
 ان ىكسنارحا

 نيكسن ازا ٠

 ةاسلاكهازجلا اذسهرءاصخالاك ازا الا ذر ةنتغالن ا اذهو ب
 ةنئملا خدم لاةهلالا كك لأ اياذءلوةيهأك كهل نع دئازلا مدللا عطتزمو

 اذهلوءاصخنا عم 4-أ ندرك ذفاعطقوهو# اصخالاك ةرخآلا ىفءازا أو ءامصللاءادن



 داظاك رك خ زودقلخ هن ؟تاسإل_ىواوبعلالا اين ةايأاءذدهامو انيرلاة أ
 دن [ رب ءارامك ن أمرا دو زونادرك هب رغاراسى أم زو رك ىلاه:ى-ابدستنالاو
 ماج بالكلاو ير اتملاوتايطاوةإب لان مراتلا قاخت اناس ف في رشا يرسدلا اذه
 :ىلا عت هللا ىلا نماغ الا, نوع سس ظتمو عابج

 3 باب نضس نبال ىونثم سسانل قبيل هنالةلادبع
 :مهو بالكملا ءالؤه عدو ظتبن ةباخ كسمال مالكللا اذه ى ودا (ىنعملا) جايكرد
 م-هكرتب رومأملاوىءومىدانملاوةزعلا بر ىداشملاو شيشملا ىع رم ىف ةعسلفلا فاورح
 لك اناكنواك أب ودوعتقياورفكسس ن يذلا رىوف- ىلع رباك ل حلا ىف مهن «هرتو تو ءرف
 نوصعب الدادش طالف بائذلاك ةكئالمانهحو انران نال اونم-هل مول ىوممرانلاو ماعنالا
 نازمم هانإل ىونمم دبالاىلا نوقم و ميدبأ ىف نوعغيس نو سبام نول فب و مهسحأ هللا
 نم نواه مهعيج ىنح ( دم اح دشم مشا ارامد ناكر كك نيه» دنوثهب رف فلع شوخ
 ٠ جتفوماردوخ ناكرك هلآ ىم بضغلا فنو ديدُس .اثذ انل ىبوماب ظفبت فاعلا لاذ
 اهلعمتربلاءاددهو هينوئةومنهفاشات ذنينأ (ىدملا) منكن اشيا مهل ارئارخنيا
 لو انبات ذداب رفويينال احلا اذه عسل ناىأ مه! ةءسعط
 راإل ىو هاذا ءانرفكووكير او ويف 1هلءاذغ مواعشو

 1 (ىءلا) جيمداندركا تءاوخ رتبلزا ه ىدشوخ
 روكي ل نكس ايمد[اناسن ,بغيطللا سغنلا هك ترلطرمجلا
 ا) دوش ىز و رو ملا ارحل « هوجو فاعل توم دبىدركى سن وف
 مول ن كيلرب ها كت ن كسل ادوجو اغطل تملعف ناس ىلا مهل كنتو« دب ىسومايثنأ
 ,اوثدو ز تاسدرات ىتمعت فاح ىاشوب ورث سب 9 ىوتثم اندم لاذ

 ,تحةمعئلا ىلا بوسنملا فامبلاب مهطءىموم ايد عب (ىنعلا)
 عمو هدرنباباوخ ننحزا دنهصوجان ف ىو تاوهشل ار“ ووك ماا مهام ندي

 نوكي مونلا اذهلثم نم اوموغني تاعامجلاءذهىتح (ىعلا) يب
 نكمل ناويالاو ةذ هلا ايم ئ تلم لا لادإاوعا ارلا تشب هدرنا ىف ء بهذ الاوأفطت عملا
 اذا ينعي ىسولال ضر وبلغلارو رسو رز عسل بدل ارآوةءاملا انه امدارأ
 عطتو بهذ مهحاو رالقاسلاىسولالا ضيفلاو أ ذاطنا مم ولة عشت و _يةلغغلا موو نماومات
 وشم مطب اباذلاعبربقل ا تاذ_هيدولن ماهل ةأشنال م واو رأ ةلظل اى 37

 : زحزا دن ولبس دارتن اشد
 امي قرد



 |ةيصهل ا نم مهربص:(اورمسامم مءازحو)
 ند كنتو ريب مدقام ل دمع انف ىم اهلثم ةئبس ةئيس ءازحو ىلاصم هللا لا نوم دئبف
 *ارملا قورهظي ىأ اجرا هم دف عشب انلدءىتح (ىنعلا) ميد هدروغردارت شرها زج

 ىقى بتناك » ىم ا
 ا ةناطلملا ذتال( ىلا ) مب شاع ءردناداغتاشيا دوب « شان شيدنديدن

1 

 و رمش اذاو هتداراب نولكس أ. ناولك اذا مآ

 تنديد يادوب رمانوزمحك «تقترب ف رشم تسنابدرخ نوجأإف وشم ةرخآلا ىلاومذي
 هكر تنك لوألا ندب ارظاننوكي لعمل شمل نوكيا (يمال)

 ثسنإل ىرتثم اريسأت 'لاردالاو و رلا»
 عواض ماب سلو «ةلملا :. ورامأ ن الفا (يئسلا) ) «ناضتما "تششحو

 درحو نءةرهاظلا لاوحالاد ها كب مَا

 نااك لفاغ مكر ثك | نكسا مكلاوحأ مسامع رثثست او لاس لك مكعت هءوهو ل وهبها

 ملطمو سب طخ تونا نع نأ مك :

5 
 انو عسل 3 مكتيرضر كناسغما

 معلا لاذ ىلا نابعالوأ بلا (ىملا)

 برنأ نضر كمدودو لاي لاصتقانأ لام او ازئاج لعم لهل ىفا ا ىرئالْي ال لاح
 تادوحوملامىلامت هوكمم نكمل هبظو'رملا نيب لو هانا ارابعاودب رولا لسبح نه «ءلا
 ردو راصنالاهكربمال ىلامتهثلا لاق رسسيلاب اوكرديالو حو رلاب لماكنلا اوكردي لاح لك ىف
 ىونلم لأتاذسهلو عيبقلا ف ىل-« كبد 1ك«. نكيرلول ىلا هتهثناتالوراسالا ردي

 نع لغغيدحاوك (ىعلا) د نكيم تمالم شلع نازادع»
 تاز زفاف ىدشونإل ىم فال رشسا تابتس مقا 3

 اوه لذعلا نم تلذغ لا لامخاو(ينسعما) هي فدك ت مالم شت روض زك و. لنه
 رد ٠ ىديلنافورشاحىدومت » ىء لع لاروض>نمةماللا كلت مفذلنم لفة
 لفشو باغو ماودلا لع لعماريشام قعلا نكيلولو ( (ىعلا ) «ىدزليسارتك' تدالع



 ءارو» ىو ةءطلو ةزكل ىآ ةءالملا فلس كابرعشب ثم
 ةونح ذاك لعفت نم لفملا نم اهفام كلسفن نكس ولو (ىنعملا) ب وتس غتو نوذج درك
 كئمرد ءاهلا.هباتشنك تناول نعتانغالا 4 ارعواارطشا ىأ أغتو

  دوجودي_شروخ برغىفادبزب ز « دووبالرطساوح تاةءووتس 9 ىونثم ردسا
 تنالنالءاقاذم تاعامل(يندللا)
 يبرتإبىرشم لدوجو سم برغ معنا ذه نمو سوا نازمم» اثعم ىنانوي ا

 ٍبرخك ل كل دع برا .(ينعملا) و د شنب | سن تس اروبجتسين ه وشارتاةءتسوج
 جو ماقالو فاخ الوعل ىفالو لامّدلا و سيل كل هلاصتاره رثو فيك الد

 .اجراخالو كفالخ أد سبل ةهج أ نم هدسعب وار تزعتالوت سلا تاهلما
 الولفو الر كذلخالر ثم الوله الرشاش ل سبل كانعل هفتءر هالو

 :فيكلا نع ج راغبرتعوت 4لب
 7 ناطا نر ةملا قئاستأ مان اذه تلعاذان (ىدعلا) © ارمارآ لمع ثعح

 ااذهامثي رك مهفو لفعل ثحيناق ةمجالو فيك دوك الو ثىالنا الل

 هاف هوناةرملا ىلا 4

 - 9 ىم حورلارثأ نمسا فك/الل ىهرل؟

 :تعفتمدرادنوا ىف تعبساك ثعبساردلا دب
 نا جالاكرجالب كعب سأ الامحلاو كعيمالوأت ملا و (ىسعلار

 ةكرس# نكملاذاف لفسل ارثأ نءةلوم هللا ةكرمل ار حور ارثأ ىبم لمعتالىتاةكرلا ناف عفش

 قلاخو لثعلاو حورلا ىف رثؤلل :هجالنا لءاف ةنيعم ةهجلعلارثأ ندد را أن م ىهىتلا

 ارو (ىنعلل) 18 -
 :ذيني_علاروتناف كيه ىلا ق أي قبرط ىأ

 يوننان اذه لمف ىوثعل قي :يرطلا نم أيل
 تقلع ماع ىراثم فيك الب علاب رونلا لاذ قلعتو !هءمعبجرب وجو رلا عمسهذي

 سم !لاعوغو قلما ماع (ىدعأا) سوم !ملاع نادت هج ىف

 لخدمالو تاهجلا نمىف_عأو ةمجالب أل ماتا ذصلاو مالا ماه ن ,نكلو ةوطعاو بناجلاب



 ءرخآل
 ملاعبدارأ 0

 ىإإ ىرششم المو "لج ملا رمآلابدارأر توكل لام 4لاقي ىذا حاو رالالاعمالا

 الب راسل مملا (ىنمملا) يناجز مهرثناجولةعزار لم و
 مالعغ ناك الل ثعلا ىسعي درلا نمفالآو رشم

 تمينواعت فو ىوم خورلا نم نطلأو لاملا نم لسع ٍ
 | ىنعي ىلا عت ها قلمتالبقواخمالو (يعملا] ب رس ىانوج فت سه امتد « وديؤراع
 ةراثالانكيالوأ فيكال اع نكلو لاس ودق دس هتوكسلم نول لك

 دوبنلسوو ل مغ هكسن انف ىر
 عدلاذ اي روصلسوالو لصخال

 ناو مهراركسفيالىروصلا لامن ,ءو ايكوم الا هنالا نم ةدئي ربح و رئاوب

 درب قليل . و امبتو 5
 .ليلدلا نمارثأ بهذا (ىنءلا)

 !ىرخأ ةئرملالسصنلاو

 قلعت لوي هناك ا 0 د0 ري واهقش رثالاو زها

 لصف الو ل_ضرالب ىلا عا هللا ح و رلا قلعت صو صلتا ىل م فيك الب ىلا منته قولتلك
 تفيالو لصفلاولسولاركتمي ْنظااو مهولا كسل ر هالو لصوالب ماتم

 ل قنمالوةلصتمالل اك لاكن ا

 : يدش مو لولد ىلا جاذحا نكس مالا ناكاذان
 ل هعفلاو ل_سولاريغ مليا هلا ن مآ بهذا لاك لو دشرملا لع ىلاه هلا ب وجو رلا

  شططصو ةرارح نكسيالرثالاب باهذفلا قلاع او حررلا لع ىلا ليل ا داشراب نكناو ىرو لا
 لع ةروظي تحردصلا افشل هعصالو ديلغل انمولاحال ريالا لعب لدعلا درك هنالبل طل
 يدق عا زاب 30الف يتتللا



 || عمبتاو مهولاونظلاةلرنا ةيبيغلاروءالاو لمعلاو حورلا لعتتا اذهل
 |باي مابي ىوشم نايعل او فشكلا ةيئرم لصتا نيمبلا له هنمدف: ساو دشرلا أ

 || يبابيا ديعب لسالا نمثنك نا(ىعلا) «لسر ىوسدزآث يدم الرا و لصاز ةدد»
 | 4بهذادهبلا نموهو لصالا نم لصازيكرو دزا ةضدن فوارثأ 4 بهذا ىرخ أ دعب :يم نعم |
 لصولا ب ناب ىلا كلن بهذ ةيلاعلا ةءولاوةباوحرلا نعلاررس تسمي قر ءيتسحالصت:ازثأ |
 نمو للسالا ن ءا ديم: تنك نا لوب هناك لسولا دهاشتو نباعتر ل غلا نمومتنق ىسولاالا |
 ىلا لب بهذي ةيلوج لاق رص تسح لمالا ةبن سم بنأجلا رثأ بهذا ىلاونلا لهل سوا |

 هةيغبك الذ عملا لرد فيكفاذه كلردبال شاملا لقمناف ىلا رسولا بناج
 » نبات تلسف -درخ ارولعت نبا ىوتش. لاتاذهلو

 || هموغي هجوىأ نموقلعتلا !ذهلارثأ بهذي ث ىأ نم شاعملا لف عوهو لفعلا (ىنسعملا) |
 |! لسولاب طوب را شاعملال مع ىنمي لسولاو لسغلا طوبرم لمعلا اهلا ار كسر دو []

 | تهب ٠ نط سمارام درك تبسو نيزإف وشم نمو رلازعتلا اذه يلءردشب الز سغلاو أ
 لسوء ءلم قا ىف لرسرلا ان اسر أب بسلا اذهنمو (ىنملا) ناد تاذرددب وجمك |]
 هللا ىف سهقالوسرلاق لاقهناسابعنا نمو رولا متهقائادف ثعلا اوباطتالالثاف |

 مالا هيلع لاك لات ءارذ ىأ نم ىو رمْهات اذ فاد كضتالوئث لك ىفاوركض:لسرعبلء
 مأ الر هقلاءالاوركسضترمع نا نع ىو زواوكلهم لا اوركست الو هلل نا نفاور كس
 نالاعتهللالات تاذهاىفالتاؤصلاو تاذفآرأن ؟ىفركسختلا لوبغلا لب هللا فاو ركسهذ: ||
 هلبا نورك ذي نيذهل بابلالا ىفوأل ه7( دلاَفال-ةخاو ضرالاوتاومسل نا ىف

 كنا 9 ىونشم ةيآلا ضرالاو تاوهملا قلن ىف وركن رممب وثب ىلسعو ا دوعم رام ايف
 || لافو (ىعللا) هب ثينتاذردر ظن نت قيمحرد ه تسيندركر كشن شناذرد

 || تهو» ىونثم تاذلا قوه سيل رظنلا لاذ ةةيغملا ل تاذلاىف ركسمتا !لعف ىذلائشلا |
 كاذ ركفتلا كاؤنال (ىنملا) يهااندنآءدريفارازهدس هو ءارارز ,رارادثيتآ |
 |ماللا«يلع لات باهع فولا ::امىنأ ىلامنهئلاتاذفىتحالاو تب ردطلا ىلء شم نا أ
 | | ىهتناام هوجو تاصستةرحال ت :ثكناول ةملطظو رون نم با فلأ نيعبس ىلا هنهلانا ا
 هلرخ دمالركسفل او لقملاف هقلاخمقان كامص لعبام لك ءو وهلا رك ىلءلاقو هرشب هيلا
 || نوكرشباع لاذ ءزنتو نولومتب امس هنأ ىلاعت باجل نيمو ىف ءاعيام لكو صوصحلاا !ذاهىف

 هتدوجلو كير هط ىرتثم نا فنعم ثيغناك تنأ
 بأ



 اوه هدافتعاوهمهو ثلاذو ملا ىلا ل هاو هنا معزي بادتعف مهتم دمار لكن و ساو مدمن

 ىلاعت هلا ب اذجوه ظفلب دارأ هناذ ىلاعت لي دا تالاو برغل لاك دجاو ىآوه نيعمدفنهنا

 دعب (ىسعملا) هت وازي ادو- طاغرد دشابنات « وزام هوبا دركعفدربمس سو ىوتشم
 اور كسه نت الو هللا *ال 1 اوركسغت وهب ىل امتنع مهولا | نه عفد سو ديلع هلا ىف سئل

 | طاغل !ىللاسحلا مهلا لاذ بح اص تح ىلا ع هللا تاذ ىف ثعتلازاوج عفر هان هللا تاذف

 ناعاطلاب لغتسشيو هكرغيخ لاحم ىلاعن هللا تاذىف هركنت نا لعيف هادوسلا خب اط نركبال
 ىذلالاذو(يءملا) مي برداد قوكنر سار بدا ىب » با ,!مهوردناهكناو ف ىوتشم

 هاذا هيف بدأ الثا ءاكي ماكسي و قا ىلا لصاوغنا نظب نمى أ دوحو ءبدالا كرم مهو ىف

 ناي هذي يأ بلاعهلا معزي و لغسلا بناج بهذي سار لا سكن بدأ الن مىطعأ ىلاعت

 قوكسنر سول ىوتثم لاقاذل اودي رشدل او ةعسطلااملاع بناج ىلاوأ تاقولخلاوتاث دححلا بناج
 سكن بدلا ليلقلاذر (ىسعا ا) يربج تهوكوادرادنيدو رمي 9 5

 ىأ تهوك هنا بدالا لبا لا ذئنظي و لغسالا بنام دالال يلق لاذ بهز :ينأب همأر

 ةظل.لك ىف ىلاءتهللانعدعبب ها لاسأاو ىوق ينو ةيسرافلا ميم اري كبر مج بلاغو للاع
 ارناوتادنا دوك « نينضبا دشاب ت سم دح كك "قوش حلفاسلا لغسأ ىلا لصب ىتح

 لفسا!به ليف ضرالا نمءاملا لعبال آب هللا اركإسلا د نال( ىدملا) مب نيءزرا

 مك ت باهمزار ىهاعزا و دبو رردن 7 را العاىف هنا

 اونوكو ركشلاباوبهذاوهتر دق نادي 1م
 ةباثج دوجولا بحاول ةيسنلا,تاكملا نال ئئالك ناخبا 5

 م« دز عناسزالاددوخدح ه دنكمك تلبسو شي رشعتسزنوجإو ىوشم مدعلا
 نع تكسو هذدح ملي ىأ هب راوشو هتبحل ص نب ىل اع هفاعتس نمرطاتلا نامل (ىهال)

 ةي وأ رهنم عفريو ىف اع هللا ةغيق ىلع عال الار لوسولا نعز تلال ىذا لاذ ىنبعئاصلا

 بدالائيسبالوعئاصلا نعتكسي وغ .هتنرمومّدح لعبا ذهل وسو دوبو «غن

 ةرمام لناس لوي رىلاعتهللاثاذ نم ماكتيالوثحبالو «دسحزولمتم الو
 نابت تنوربد>وراعثزك «ناجزواديوكسنىس>!الهكزج إو ىرتثم كفرعم

 تالكل_ةنىلءتينثااك كيلعانثىم> الرمغبلغلاوحورلا نم لوةيالالا ذو (ىندعلا]

 هوكي نينرغلاوةتفرإإ لاقاذ_هاودعلار دحلان م ران امن هتقيفح نا و ىلاهت«لع
 هرك ىاهكت درك تساوخردوإل فاقل باج درقلا ىذردنكسا باهذت اس قاذه فاق

 ىلاهتهللا ةمظع نماتل ل فاقليجامالا .ثمهيلطو م وكبارام حت قصت .ظءزا فاق

 أي نيةردلا ىذه فاق لبج لوقو ب ديابنتفكمو أ تمظم تغس كفاقهركت كو



 ب نالاقأبال ىتسوىلاعت هنمظع
 رب مد كرا درط اخ ردك هرانسزا بنر فلاوذندرك هالو ف ةناننوكت تاكاردالا كلت ىادت |
 1 517 ةرقلا ىذعرضاذابب فره ىوكيدوب مقاس تك فك
 راو ومى فز مساكرلع ةوقىذفاو ىلاعت هللا عئاتص نمل ر طاف دكت
 لبج بناج نينرُهلاو ذر دنكسا بهذ (ىنءلا ا) « فاسدوبدرمز زار ديد هوك كرس
 هتشكدفلح ماء درك ال وت ا نرغلاوذىأر فاق
 اطيمت ةقلح راس فاةلبح كاذو (ىعلا) طيس قلخنآرُما 'ريجدنام ٠ طيختوا
 اوذ ىهءامو ابعنموعأت :ىلارب ةمنينرملاوذ قب "طيسيلا قلالي لاعلا فارأ أب
 نانرقهسح انو ناكوأ بر غلاو قرشلا هكلفلوأ امهيبامو قرشلاو برغل كل اميري دتلالا
 لداع ناطلسهنا ىلسعيثك الار هون فلم ارنيطابلا لءو رهاظاا لعلام ارأ

 لاقت (ىنعملا) هي دنتسي زاب وق ماظم شيب يدك « دنتسيجاهركذ وك نتنك » ىوشع
 ةيعالاك 'لربكو كمظع مادة مسهفلابكا نم غل لاةبامو ليج تنأ اقليم دتكسا
 ارئاسةماج كاتماسجل ةيسقلاب ةماسح كل تالي بالا ليغ لعو مص كياعربلا قالم ا
 م« اون حرددنو مل نملتم ه اوهركشا خان مىاوكر 2 ل ىرش. ئئالكل ابحلا
 نلعنو أل اهلا ناسا نمىفطن اى ام | اولا منال هلام نا اة لب بامأف (ىنملل)
 هيلع ب ئذلا هتركا# تامل لاو ينرَملا اذهم فاامط هلا ذىف ىلع هتلا
 مار -ةلا ىذا لاو ةمرغلاو نيا ىلثم دزتوكتالو قو رعردتكساا,لابحلا كان
 قاناردنكسااب(ىعلا) هن اهج فار طاهنسأ مقور عرب « تان عرادكركرعثرع نمإل

 هزاز دهارشوح لح 9 ىو ملاعلا فارط أ تطبترا قورع ىلع
 مزيل اعتهنلا بلطي امل ينسلا) «ارقرعمام

 لتمالرنادبمك م روةباركرتتان ممت ابن سا ىونث 3
 قرعلا لاذ ناكناير وةلاوربجلاب قرعلا كاذ كرح أانأ اضيأ دهب ( ىنماا) هب روس فدك
 مك اسد مكر نك ًاسدوش سن دركيدوج وو ىوشم ةلزلز بنا اال ينل لستم

 تنكولر انك امؤزءنوكي كيف ىلاعت 0
 تلد ملكت لا او ةيقوملاةاتثملا انا عتب
 ا دوطلاو ىف

 لرش أةكرملاب ىفرما املك ى عت هفداقتمو عبط ءزعفلا

 درخ نوح « نكرلكس دو نك اس مده صوصمخ إف ىوم نكسا نوكتلاب فرم املكو
 ًارابتعاب ورك ا-مهرملا لدم ةرودلارابتءأانأو (ىئعملا) هي نطمنابئجو زو نك اسا



 م
 نك اسانأ لمعلا لشارها طرا دثاز حال الا لعانو عفنلا لصوموا دئازز راكذ ار عانىعملا
 ىلع ىدوج ونمو نك اسر ةملاك انأ تعب رهاطزو كلرعتم مالكلا لماذ هئم ال انهرلامألاو
 ازا ءلا ناك سكس [دزن ف ىونشم رسهاطريثكراك ضرالاه جو
 نمةلزلزلا ةغسالغلا اوءاكنملا نما ذهدإتم لعبال ىذا دنع امأو (ىئ هلا) هي نيمزتاراخع

 نشوب ت فر ىىدغاكر ىروم و "كما مالك ل بغبال لقابعا
 م ةرولا كلن ىف« للا ديك امتأرف ةفرو ىله ت بهذ 4 تدوتسار مةديدرلق
 5 ةغاما تلات نك ارناتشكنا شياذس تغكوب زيت مح كبداكدل 9 مملا عدت
 ةلغر هدويرتن ثور مذجو درهزا ىكركيد روم إو بتاكل عباسأ تسد ءاا مارس دحأ
 ميدتاو زاب عرف دانشكتاكمجاتسارو زاب نة تذك يف نتلثلا نم لكن مار هد دحأ ىرخأ
 ىوتثم دشعلا ع روب اسالان ال ددشعلا دب ان3 نيتلفلا ثان ةيلفغلا كلت تلاقو
 تأرةقر و ىلع ةليغ(ىسعلا) « مهزار نيليكةروماب لقوا ديدىداكرب كرر ماو
 اهي » ىرش. مثلا ةباتكوهرىرخأةلهارسلا اذ_هتلاعق !ملقالمغلا كانا
 لقال ني لثأت (ىنسعملا) هي درووراز توتو ناز ناسحي رر بحه «. درك كلكاتآ
 فا ناندر ولاو نسوسلا ةهررمو ناك رلا 7-من جلخ :ىابناعاشوةةلعنا

 نطق نار و مرت ومو لكي انالاب تفرج نينه
 تاناكورباك ثرفلا نءمقوىأ ايلاعلا-ةلاوليقلابهذ اذك (ىعلا) م دنادو |
 ىلع ةئطقلاو لفعلا نمريلةرادقم اسما مهالعاو لهل ا نسحأ ةلغ مالا ةبذ حدد
 باراك و خه نا دينيبم تروصزك تنك ظ ىوثم يدع لع ىذ لك ق وفر وذ
 ةفرعملا ىأرخولاا اذهاورئالل غلا نم اهريغا ةلغل كلت تلاق (ىنعملا) هي مخ ىفهدرك دل مو
 سابل نوح دم[ت روصو فوم الئمربخالب توااو مونتلاب .طاو ةرو علا نالر وصلا ن*
 اسعلاكو سابللاك ةر و سلاو مسملا (ىناعما) مب اهش من دينجتناربو لقسعب زج ءاصع نوحر
 ةاطساوبر وصل اودا جالا تاكرح ىنعب حورل او لم_عل ارم فب الر كال ش قتل اوةروسلاا نال
 ماسجألا نمره ل عف لك اذنه فداه ا لبق نم ملا ناك انوكيرلاذافح ورلاو للا

 روملاو



 هز

 اة ءز_هنولاس 200010 وهف روملاو

 م 0 /(ىنعلا) 0 حلاوملبا الرب 0
 | لمجلاو ةناهلا ىف مهي وةفاطألا هانم لو زئواهلب نطغلا مب .ةنسلا لغعلا لم لتصل

 لك قلاع هللا نا و نولسعثامو مكماخ هللاو ىلاعت ةوقب ل -ةب نأ هللا ابفراعلا ىلع

 نيمهتلاك معبالو ةنسالذااو*كملاكحورلاو معلا لاوحالاو لاسفالا دن بالو هلعانوئث

 بك اوكلاو كالفالاراث ؟نمراثآلاو لاوحالاو شوقنلا نم ضرالالاغف ىهطامنأ
 اديس نأف ةعيبطلا نم لاعفالا نم ضرالا ىف عقوامنا ةيعببطلاك م-هتبالو ةوافثلا

 نمرهاظلا شوقنلابو ضرالا قلخ لفلابو ضرالا ثداوح قرولاب امهدارأ انالوءو

 ضرالار اخ محا نم ضرالا لزلرتوذعب الا مئابَطلا قيشملار ثلا نااواع م_خان ثداوملا
 ةفاسمم نمو :رهاظلاب اب.سالا نما-هلك * ايشالا اولبعو عسرلا ىلا تابنالا او دنسأو

 ىوتثم ىلامتهقارمأنالار ,ءلظنال ث داوم اتباولرلو ىل
 (ىنعملا) «تة-نطن ردفان هرك كير ها١قذكننرغااوذ تفاياب وك شرج 9
 ْي ماكنت . + 9الجاو اتلكم نات بج دو بنر اذن(

 /تاغص ن مى لق ابن ماكستمو رارسالا ىلا
 ىونشم تيرا ذم بالا تيبلاىف لوغلااو هو تفك ىنعم

 لاق (ىعلا) م تسددرب ةاونىو رب ناسك ه ت تي

 | شماىنعيش ابا هنايتا نكمنأ نءلوهأ ىسولالا فسولاْ اذ شما نينرغلا ىذا فات لبح
 اك دثابهرهزار لذا ط ىونثم ناسلئا, هنعرعبال اهّولع ناب ىلا ةفسلا نالمثم لاسالو

 فئادملا ىلع هسأر :كينا ةردق ةرةلاناوأ ( (ىعللا] «ربخداز فباكربذ بؤر هرس

 « ركز ايىفاتسادرتكت نك ف ىواثم راكذاللماهفتسالاو ةيولالا ةردقلا مارب
 راعاناهاةهموكسن ريح ىأ فاق. 1 ارذالاة|ىئسعلا) ميركنرح اشاعات اول

 لوالارطثلا زاب ظفل نا ىل-ه 8 ىلاعتمش هلع نسحاو

1 

 اراه كرهوك » 9-53 ب لاجل 0 ا

 7 تست ___صصصصحصحصحصطصمللا



 لكذد عالم و باسحالب لبج قوقل بج( ىعملا) هي ددمشفريتامزرهردد ريحت م ددع ىبو
 ىدرسفردناسرم ٠ ىركيدرةنز قربدوك ف ىو الس:ءاددم غيث اهلا سب نامزأ

 هندو ريثؤت ىأ ىرثلا تضام ىلا هتدور ملال سومري ىلع بريل اك[ ىنملا) عب ىرئان
 هيف رابتازءديمد « فرموكردزئف رهرك » ىونث» ةسعبارلاضرالا تدل ىلا
 ذب انك سآ ,عما_ةنئأ مدي مدرخ لا لبجىلء برضر لأ ليجاشيأ (ىنلا) «فركشو
 نيئوفيا ىدوشرك 9 ى ومب, «ءو ةد>الىذفا ىلا عت زخم نم هءاطقنا مدعو هماود نع
 ىداولا اذه منك مولوتاطل ساب (ىندلا) ار هج ىدركر مخ زودت و اهثىداو
 جيتابأولع ميظداو ياخ نكيولول ىأ | مص ةضحت فو اهامنوتلهلساممسوجرح قرحألا
 و ىرتم للا هاو ةفرعملا ىفعرسشمث لادا ثارحالو مس ةرارح ىنةةرحال |

 اح هلا نا لعا لئاعا (ىدعلا) ع نالتام ىاهدريدزو دان ىو نادفربىاوهوك

 لام لكب جم قرتغ الوتح ىنعينا دزارر» ةدرب ةسن ىلوءال ة هلا بع ق رتدعال تحلل
 1-1 ىلع فقاور رسم 7 ,لو- سك ىدوبنر لف ىونشم ىذلاران نم

 'هوكنآ ف وثرانزا

 اين هلا تألتما ىندي قو كاران نهرارسمالا نيملاعو*الغمل ادوحو قرتح الار
 مهتدو ريراث آو سوكهرشتناودعااودحلا يع. ةراغةينرتغ لاو سغتلالهأ دوربب
 ةمكتملا نيم ءالقمل م-هدرةءاصا ناكو اقرأ قر علو كال ا باسأو ايندلاثآل.ىتح
 .هدوجو قرحالا ماو رثأتيلو مهتدورباو ريلول«افرعل اوءالقسعلا تال ةديهلالا
 عملو لادتءالا مسهل رص>و مهترارح لاك عفدلا :دوربلا كلن مهني ورا نكللوا
 عفت امدلاولافو قو ا ىف هوأر الر ان. هني. الام لوقا ذه ىل ءد مثيواو دو ةيلكسلاب مهتيناممج
 تاهيثاديدعرموث سبأ هرذثودا :رومزإ شن( » ىو ةلغخلا بلتسا لام رخل ذه ىف
 .هلاءارلا ديد شنو لا دل اريك (ةرد) مب تسبا هذ
 هيلع هللا ىف_ص يبت الانام طوس مانا ديد حال من رانو ةرذ ىل اعت هللا نهق نم ىه مخهج
 نم منوجراتلو :ا/سابع نباهاو ر مول بدأ هاو تع لهأءارب شبح طولا اوةاعإ و

 تفزهكلإ ع ةدلا ىف ينك الا ماثللا ديد
 تعم (ىنعملا) م« تسقباس شن ةربنيب شهطادرب « تسشبافو
 هلا نع ةريره ىأ نع لم ىور هيض غران ىفءىب اسيلاعأهفلهريلر ظنا وث افو نش خو ظيلغو
 زي زعل هرم هقلاانسدق هب ثىضغ ىلع ىتبحر عبس ىلاسعت هللا لاق لاقهنا مل نؤ هيلع هللا لم
 جب اصل اىله هحرشف برعلا نير .زلاق دربلاب ىلا عت هللا فطل هيسشو راثلاب ىلا.عآهللارهت

 ارماو



 ف سوتالى لامن ناغسر يلافل اىداسلا امنأك يت -قالا اهلوعتو ةخرلا ةءسهأس هئءدارملاو
 اموف مضيف ام_هراث ؟بضغلاو ةحرلاي دير ناو قرخألا ىلءا.هادحالةرلقلاو قبسلااب

 نا قويسوةزباسو فرم ةزكحوتوح ف قب قبسإل ىوشم لاقا ذهاو

0 

 يتجرتغيسةوق هع ضوتو اياعرراب
 1 كولو رخ ا نوى ع ئشلانسكسيل ىبضِغ ىلع

 قوّالو ام ءقوبسل ا دوجوو امْدَمم قبالادرجو ناكويقو, كاوا"
 .نكل كلذ نع هلا لات ثداودل الح هللاتاذنوكمو زالزو النعل اذهراثداح

 نم نك.لو مرا يع بشغل 7 انيمةحرلا تال فيكاالمذي

 ركىديدرك ظ فود
 لوول اذهل (ىنملا]تساوج
 معلا نيم مت ,:رةامو ىلاعت هغا لاق ةيواالات نم نوز جاع ةريء شت د هملا هلا ةنم
 )ع نبك غرم نبدخ رجردسرك د اباييخ در بيعإو ىرشم البلثالا

 (ىنسعلا] تساوهز و ترو ؛ذداو نيك ثازو ت اوم عنك ئالو جارغرم» ٠ ع
 قانا, لوغب هاك «اوهلاو ةوجشلا نم 000 رولا ىلاءلا نالوا ناكترطال

 و هبم هللا ىل هور : :
 نيطل اوءامملا ن !نمقاغن نمر دف ف يكف نيطااوءاسلا نءقلخ ريك ناسا لاهثم نكمل
 أك ا ثولوءاوولا الو ولعب هرارسأو هقئاقح لي فيكو , نيه كل ىلا لوصول ىله

 3 .ال ةمطلاهاوهو ةوهشلا الا ببعال «اوهل ا نمدو تن ىذا
 ىلمدبآ تثبيت حرزا والشاب ناربحوت سنا :احو ىلا ية سمددال
 رزارمالاوراكنالا نءابلا خزن حصا الالب ناريمح نك ا الكس مالا ناك اذا (ىعلا)
 ماارسكم لم ولالا ةحرلا نم روض أيت مدعلاةياثب 0امنأو كلفن ل هجاو
 يوك ىلب رك« ىفدوك بياسعنبا مهفزنوجإل ىع لزاذملا «عطقت بكم مىنومب ةنئ ةئاثلا



 قحأ عع ندرك تلاهانب تا! بئاسقلا هذه مهفد كنا ال(ىنلا) يي ىنك ىفاكت
 باكتلانا هاروت فاك تتّدصو رين ىنع ىف تاةنا اهموفىلءكلةردخالو كلل معال

 نإ الاد اثنذأرد الث ل«

 بئامملا مهففنركتكناالوينلا

 ءايقتأ لاق ملسو هلع هفا يس ىنتلا نا

 م تنزو رونا ديددب رب رهق» تندو ىفديز فقركمردإ» ى+ فاكذتلا نع اريىتشأ
 طب ريال اوذوهوراكش الا لاذ ب ىسهل الار همت ! نال ةةعالبرعغي الرقتداو «(ى*ل)

 أراكنالا ءلاذبرشي نيدلاتانآو 0

 30 و ا

 تفز) 6 ىوتسمر مرتتفزدآدوشبم « ىوشب ءنازرل
 3 نيلأعلا نر تاغ هوندا تانآ (ينملا) مظعو

 كو كاملايوأ ماني نوكب ةهظلاو ربكلا لا
 0 (ىعلا) متدرب و فال ىدمازجام عذوج ٠ تسارا 0

 ارظنلا نا--او فطلووفامشاوت اونما مازحا ىلاعتهقابابلا

 تدوم لئاذماو المغير

 .واريدسر تفهزاو نشب وخ ترو هد
 ايفاذه مب شءاهث مهاد



 (ه:5)
 ميس سس بيبي
 تيارلاق مالسلا هبلع نادوعسنبانعيناربطلا ىو را ابشو اه» اعش يمد سهلا

 ؟الومواندرسانهاهراتخا ىتلاىهو ةثامعبس تاب او رلا ضد. رجانج ةئاقسهي ريج

 ل نوكسأ
 050 0 (ينلا) راو

 1 ل 0 جارعلاةليا لبق لي رب ج لكشي و رسال ها اذه نم

 تسفيعض سح «تدوشتة[طو ىفاوتنا اوتنثقك اف ىو حاتج ةثاهس هلو بئاربس جارعملا

 ناو روسو ارظنلا لع «ردغتالهلاىناي ليئارجانديسلات (ىنلا) يدتاتذسلتتو

 0 !ارظ ١" ىلا ل_مغلاىف_ءشل ة:11 الوقت رو ىف

 ولو لامن هللا اغا ذو ةيومع صل يا

 .اهنالا ةروس ف ناالللابحاسلاق نوسبايام مولع

 :الذا هب رنمارءكغبل هترومإ ىلءىأ(الجر)

 11) 6 ددمىف و تسكز انس“ .دح هجانودس نبادش انا
 "د ىأىف. ىرشلاس للا ناد لاا زهتكرب موس

 0 :اوالرماتل ملاكملم

 بح ةسبا هال هير وصفر ري 000 داسجالا

 | "أ يفر فير طر سفره تتح أ ف ىرو ملا سا لاعبا

 اهسحلاساوحلانارقآكل ادسقسا اًذ_هىعاربو دهم نارهظاو

 اراد لو ىونشم ةئامورلا ىوذلاو ضاوملا بكف سيف ام 0
 ىلع ةةاطال مس ناسنالا ندب سح (ىغلا) ) م مظع قاخ ين طلاب ردشلبل .٠

 ةمهملا "امنا مشب قاملاو ىوذو ملظ .قلخ ىلا تاكل ةهسطلاءايسشالاةي و رأ
 | ننمديا!فيضآانو هدبىدآلا لوقي

 ماء قطخ هتطاب ف ىدآلا نكمل



 أرطشلا ف هنم لرد ةسأ مومعلا ىلع لوالارطكا ىف ديد حلاو رع ناكف راثلاتار ارش ه:+
 القلا بحب نان لا مسج لوغي ماك ذ فب اءسخورخعاو ةحاّدملا ىهو هئزشن 1ىناثلا
 نمآرشتسإ» ىم لآتاذماو رغعو ةحاّد ةكممسملارثالاو ةذصل ا ىف نكسأو ديد ءورجج درع
 راثلاداحجا دفومديدحلاو رفعا (ىدعلا) مب راب رهت فاو ودريرشت داز راندا ا فوم
 نيكسل نيدفاولا ,دلاولا ني هدفو رانلاىأ
 6 ل انعم بيك ف اولا ىذه ىلع تناكرانلا
 ترا اذانةحاّدقلاو رطاكى دآلا مسح لوب هاكر _هذلا ةراطعا يدلاو ىف راذلا تداو
 امدهو مظع قلخو لص ءةمروظب ةملاصلا لاسم الاةنراغم نءاذ -هءعجءرلث وهئ اغا
 ةيلاغدي كك اورخعا نماه وتدعي رانلا ناايداسجالارثاس ىلعو هدج ىنم نارهاتو تايلاغ
 هنز4 عشرا نب رهاتت هو نتفسو راك دشن ربل ى+ !.ْكل مرامولع
 ثديلا ىله ةرهاتراثاا دل: نكسسيا هوعر ندبل اركب ف صو تناكو لو رانلا دع (ىعملا)
 امم مدلوتةراثلا نكلو نير .ةرهاطلا ىفاتكو اودي د+-اورطعا ىنعب ةلعشلا هيلع هب راشو
 ,ابت# اينكماو اةيعضناكولر ةبنا.هسجلار ايةءابدانالاو مهري ىلعوام مام باغتف
 (ىناللا] 6 رانوربددلد ووتءوزا كه راو يخارباهعشتردزابط ىوثم ىوق ةيناسو رلا
 ناسن الندب دعد ىنعيارو وةمائمر اكل كوكي تأيمال لا هيلع مهاربك هل« شندبلا ىف

 هيفرثؤ لف دور فلاران ل خ دهناف هارد !توارواهةمرأنلا جربتوك
 مهامشرانلا تكل ولو اهور هاربا اول دول هلا وو ى: "ندي اذكوا»
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 ا! نحت مر « نو:ةوذ لو ردا تذكمرجال»
 ةروملا ب مهمأو ءايننالا ىنعب توبا اتررخآلا نغ نونذاابحاص لوسرلا كلاذ
 يندب نحن لومتوأ مهلعنومدةمىنعملاث ي-نمورسانعلاو كلالفالا نم مهرو هطرخرثم
 اةسهج نم نكسلو مه أو هابدنالا نمرو اغلا ىفنورخآلا هتمأو اناا تا
 نيارهاطإط ىونثم ةنجلا مولو دب مثالا عبجةتالا هذه بسناذولو مجلع بالا

 |رطاو ةحادقلاهذهرهاطت (ىدملا) م توزنا مدكناكزاثفسرد « نوي
 نكميذ ولغم ديد>نمْةرب رم رعلاب اهلل امي ديد لا اولم برشبةل برعم نادشلا نم
 زرث الاو ةفصلا ىف ديداحاو رطعا لاذ نكد ةةرطل اونا دن_لاب :هاضةعطق امهرئانفا
 هرعا نيب نم ج راسك ارارشلا نا نكم نال ديدحلا عاؤأ تدعم
 تام ضرالا هللا ناخال ىورتتالديدحلا عاونأ ىلع ةدئاز

 :نماكلاللابهمفتّرغتسان ||[:



 نمله را اولا مةرانلا ملا ديدحلا نمدسشأ ئثلقاخ نم له براياولاذف ملا
 جبران لالا ستشأئن 2ناةلخ نم له براياولا ةق» املا معلا

 5 دس قتسن م دكنبا ين لاق ب رلا نمدشأ
 (ى*لا) نادبارنياناوجلصاتغسزو « + عرف ىدآث رود ضبط قم 0
 تادوحوم ان عا, ارخؤم» داس انوكس ماعلا عر سل ارايتعاب ىمدآلات ذكر مالا ناك انا
 | رفسأملاع ةروصلارابتعاب ىدآلا ىأملاعل ل :ينللاو ةفصلا ةوج نم ىدآلادا لسعاو

 || دعا شالا ه عر رآ ةكبارشرغاطل إف ىونشم ريبك ملام ةذيفحلاو ةريسلاراب
 بارطضالاو رطل هنأ :.:شعاذا ةشوعب ىدآلارا هال( ىنعلا) خرج تنم طيح
 الر ىفرأ ىنمسال ىمدقلا ثيدحلا ى رف ىلع شرعل يدعم. لاثاوعملاب اطيعتتطالمأو
 هعرخإلاملا نوكيا دوس ةءهاسنالا ناك اذان عرولا نمؤل أد ةىنم ب نكلو قام

 بف و كدلادرغب حاملا دكدكتوج» ىمالالخالا تقلخا ل الول ةرشبراشأ
 رم اا جلد لشن ملا ع ىدشزوشك <
 ُ جان نأ ث َ 'رامالأ هيلع

 ك0 00
 .ءكرول ل ىلا ىأ ى.رانربغ سنا اكل اوت واب كم هسسأر

 ل دحر حاج
 3 طلا لوسر اىأر

 0 ا 00 35 كاله
 و تقلا لدور يمال (ىئاملا) يت سدباو مرا هو دكت هرس لو
 ةقورصم هذا ىلع نيطال لا فارط نو رودي دوجوم فورا ! مبدأ لو لوهركسعلا
 مامري تب اهيزازرابك .٠ اهريشمثو هزينو شاب رود ىونثم يناثلا عارسمملا ىلا



 هاله نوم: لولو اريخ نأ طلسلا نم مو.طمأ ماعلاو صال نم قب راطلا نيربأعلا

 هالك ان « هركش نياذثاب ماف ىاربزا ف ىونثم ربخاه.ماعلاو صاشلل نك اا ةماظعلا
 ىل_هاوعشبالمرفلاْ ل اذ ى- ماوعل لحالاكو كلا هذه (ىن هلا هب ورك كد دريك

 ناثياىاهامر نمآ) يوم اوداقن و اوعبطب روخلاو .انمل او ربكم !الكم جسور

 تناناو مهريكر سكس يريح (ىنعملا)# داك مكرمشو هننق يدوخ سفن و نكست
 .. علامك ناك تشب انهدنك مك نا ىلع امهن:ةقوةئنذلاو ثلا لمفتالةبعلا مهسفنو

 دراد# رابرجث ناكدوب نم انازارهشوو ىوتثم لعقت الىأ دكسن ى عج ةيمشلا اهفاكمشن: وأ
 7# .؛لااذلاذ نم ةدلبلا لأ توكبو(ىنعملا هرادو ربكم تنر هةر

 .راكح نيد ةأاو رارعثالا كلالهر كل عتاطللا كاذنالا

 اريدك اندبلا ملقا هال ايف ناطللاىندعجبراب رهو ةءوكسصملاو مكمل ارادو ريك

 تبيه ٠ سوفنرد اهبوه نآدربب سوال كر م:رامتالا سغتلا بدأو سوهلاو ىوهلا

 + رخال نثق دون (ىنلا) م سوخ دازدلاقسمش
 ةيناسنالا ةمطآ ناكسوحل] لاذ نم ةعنام ىفأت ناطا ل

 ةزادو:شل ه شو اهتحرو تل حرد حط ىوتثم ةقلالاو ةساؤملاو ةريشملاو
 اروغتو ل> ىف لحالا ناطلالا نمر وظب الة بر صخملاةريشعلا كلت ف (يدملا) م« شو جفو

 توسنالدوعلاو ىانلا اب رلا توصالا عسفال سو صحا ةرمشعلا كي :ىف و هنم تاسمحرلا

 ترشء قو « الئ ت فو دشاب لو سوكو لبط » ىو ٠ صاوأخا ريع صو هذ عك ذامأ
 امأو برحلاو لوهلاثقو هتقو نوكسوكسلاور.طلانال (ىنءما) «ثلئجناو؟صاوخاب
 ةراقثلاورمةنلاو سوكسلاو لبطل تو سف نالباب رلا تو نوكب صاومللا عمةرمشعلا تارا

 لكق ئال ط اشنو# سم برطلاتال آو درعلاو بابرلا توص فو لاثالاو برسل ةبسا
 ار ماج في رحاب و ررينآو هارجام بساسناويدتسهإلل ىو الث هبحأ
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 نقلا
 ناسخ يه احلا كاناو صوصخم مو ماوعلا لجالةيساسحماو اسما ناويد (ىتعملا)
 مءبالممأعم مالا هيلع ةوةرهظ . مجال ةريثملا حد ىأ ماج تيب اصل اهوجولا
 ءةو هما ذم نامنيالاو ناسمالا لهل همركوهتلا فطلو لس سم ىبنالوبا "رقم كلم هدف
 شب رعثس دورو ريح نوه تسار نب اجسمدوخ ناو هرزعتا قف ىو نابغطلاورسفكلا
 أداولاب (دوخ) عساولاى!غساسلا عرفا ةنمهملاءارلاو ةمدقملا ىازلارسكب(هررز) # تسار
 (نثلاج) دغلت ةيك تلا ف لاقي برحلا تقو سأرلا ىلع سل تلا ديدحلا نم ااةيلصالا
 اثمو. .راازثرو ىراملا ا اورْولاةةمهملاءارلاا مشن (دو ر) برجل ينعم ةبسر أ محلاب

 هرضوهتضوأ تاطللا ل ظب ىذلا يتلا (شي ره بوبحلا مالغل او ةرمشعلاو رورسل !ىنء؟
 (حدملالاقلاباذع هوحولا ناحل اذكماوعلا باسهل ناويدنااك- (ىتسعملا) ىلاعلا
 ًارورسلاو سيفنلا سابقا كلاذو ةضسل اوع ردملا برسل بس املا كف ذكبارشلا نضىفسملا

 نال لاذ نعي (افسوزب رد نو بارشنيو « ارو ث>رددوخ ثآو
 ىازلاةنوكسو ءابلا مشب مريم انلا مربى لمشلاو بارشلا !ذهوبركلاو لاتقل ناكل ةءزال
 [رعس ضرافلانباهبفلات يذلا بارثلاو ةرشعلا سلي ىأ بارشلا ناكمةس رعلا مهلا

 نضمن اف ىوتمم مركلا قاطضانأ لبق ني غائزكس» ةما دم بيوم اة عاش رش «
 مالكملا !دهىضمإ وداوحا (ىمملا) هت اب هليل هطاو نك نخ داوجىادرا هن ناياي
 نادماردا» 3 لاققدد سلا ىلا عج وتد (شرئاي للم أهئاو مالكملا يخانةي اختلال

 ىريشبلا سملا لاذر (ىدعملا) هيتس رثي لاش نموت ةتفخ « تام راغوكىدح
 من سغنلا اذعىفو لف آو براغ سو هيلع هلل دم | ةوحو ىلي ربجتم ور وطي ىذلا

 أه تسر دس ناكو الملا مب ناوؤو ىم فيرشا |هربق | ف يتلا هو بر

 قلما مظع سيو هيلع هللاىل سلو لا كلاذو (ىنسعللا) مي تسردنا نا 5
 حور وللا مظ عب كمزلا ناسرذ سرافر فصلا زم حور بشي بارتتحت مئانلا
 كليلمدنم قدس دعتمىنآلا فرخ اةقزم ىه مالا سف: ىفو برثي ىف نوذدملاه دسج
 (ئيل.دنم) مئأنالو يفوغلالوح ساحم (قدسدمفءىل) نيلالطلا بحاسلاةردتغ«
 ىلا ةراشادئهو ىلا.هن هقاوهو يهز غن الردأق( ردتغم) ههساو كل اري زرع ىأ ةغل ايم ىلا م
 هئيناحورو «حورف ىهننا ةردقلا دنع ةمكسملا عضوم نيالا مجضلاق ىلاعت لف نم ةينرلا نا
 | ىرتثم تقرتحال و طخ ترهدول جاردملاةليل لأتو ليث اربح |ةطب ل ىذفا سو هيلع هللا ىلس
 ندبلا ف اسوأ (ىعلا) يثسا نشوربانف 1قابحو ر هتنتداسواتاربيغت ىام ف
 ىبوةيقرشالك قربي ةزوإ ىو ةرؤن و ةئيضم سهم ةيفابلا حو رلاامأو تارمبغنما لمع



 فل

 هحو روغبةريثالاخالرمغتلا نم ةئيربلا غب رشلادحو رو(ىنلا) جة رغالك ليديز

 اروتلاةروس فخ آلاذهريفن ىف نيل مغ لات ةبب رغالا خالي دبتلا نم

 باتفآ ) ىونثم ريغتلاو لي درا! نم ولعال ابازذرهكى٠دهوش دش ٠

 | ىمناكى م مدسلا اذهسسةشوهدتناك ىتسةرذلا نءسمشلا (ىدلا) يدش شو مب

 انجل ةيسفلاب ثالاو كلغلا ةب ونعم سن لسو هيلع هللا ىف لوسرلا ةقيففل لغمالاب ةمارغلا
 اهلاذوسفلال ب ريق ىسملا ععمدحو رو ئه الب تركسنالء:ةيقح لسو يلع هللا هوهفذ
 ناداريبغتنإا هنادبديزلعتار دما مسج ) ىوتثم ةثارذلا نم شهد تم عهتلاو ةشارخ
 (نآ) مظعالاحورلا كلشي ىأ نب ى نع نا دبتدوي نم فخم "ابا هينا دبدشاب

 لسوهبلع هلا لسد أ مسج (ىنملا) فرع ارو نقعجب كادي النه ؟ةدودمملا ةزءهلاب
 أرمعه 9 ىونم الئمندبلا 1 اذكمنآ فرعاوإ» ارمظعالاحو رلاب قلعت ناك

 ضرلاك (ىنعلا) م درذوالاب دشابفاسرانيناناجحو دردو باوخ نيمعهو ىرر فر أ

 قلعت دم أ مسج لوي هناك هرفوةذبطل فاصوإلا و سك محور لا نكلو عسجولاو واكو
 لب ريجةب فر نريغنلا ل صح نوكو ةيقابلا حو رلاب ىأ ةيرغالر ةيقرعشال ىهوتلا سهلاب
 عجولاو موئلاو ضرلاك ّيمفدأ نمرمغتب نا الان العا« حورلا ىئئ الالتدبلاوئال

 مجنالا ايلوالاوءاببنالا لمحل لماشمكل مرش أنا ىلا عت هللا لاق ءايدنالا نإ سولو

 .ناج فسر ميوكب رومناستندوخ ىو اذنه نم ةيرام حورلا نكلو هب رشيلا يف نوكرتشم

 ناو اهفسور ماكمتلا لمردخأ الاهسفنحو رلاو (ىللا) يناكمو نوكن ب رددت: هزاز
 ةقاطالقيلاع ةبنم ىفاالةزلزناكللاونوكلا ١١ نه ىمنو ةيقابا !حورلا ف سول ماكنا

 ىدشلب كش مورو ىونشم ةنيرشلا حو رفاسو أ عاستسا ىلع هلهأورلاءال



 نقلل

 لامجلا,ةوغشم ةةماكلاهحورثتاكا ذاق فيرمألا هاج م هليم يمت .ىك !هااعب
 لب رمح نمىفدأ نوكي تح ةبتولا نا هقن ةوأبالو ينم ىسجر يفثاذا بدعالف ىسهلالا
 ىو ماو راوي رثلاماسج .لأركخضا مالوش الدال
 : ان تسياوت زكر شنادو

 شمام « نانبغآ 0
 ثيحعامانر الح هنري وليس عسي 0 #«ن

 ىنعلا ثيد- نمنولعنالو لاكللاو ماقلا ىلع ولع نو هَ لاك هر بدلا "الؤ هدا
 اهيأا هل لافرةمالا اودبألا رتب هلاه سما ىتح ف سوتالولا هن اهم ,«ةمظعو هتدالح
 نورس سو و «ءلعنودذرتب اؤناك ةمالملاءذولو مماع ظاغاو نفت انلاو راذكللا دهاب ىنلا
 نمازشغنال بلقلا ظيلغاظختنكتولو مهل ثنا نم ةحرامب هيلع ل زنأ تح مهدصاق»
 2 (يسلا) <« ىدب ريع هزاىدوب ردك كدب ؤمزاك مارد هنن » ىوثم كلو

 فعشلا نمنوكياب ةفاط 4نركي نم اعلى مالللاروظم حورلا عمبسنكيو ناو ىأ الار
 ماهمةمال"ارلا قو ةس ره قاكلا سكب [ةركر] الا ينعم هنرو نا ىلءربتسئدل اذطاخ
 .رالو + وتتمال قيفتتآق ءابلاو ةقاطلا نع (هرهز)
 ب هناك رم ةدصحوملاءابلاو ةيقوغلاةانثملاءاةلا مخ (ىديرن)
 اريمح اني ف طع نأ ملاسهلا يف ةئاط 4نم سانت ا لارح أ نعي دمحم ةعيفملا عبس لذاغني
 (يسلا) م دش شرحرب فكر ومزاوارحب .٠ دششر در ظن نازدحا فك 9 قرانا
 اراسةيحلادب زنمهرارسأر حب نكلو كو دغر اصرظنلا الخس ادد د زر جوديزو
 |ىطعم تسذك همه همؤو ىوتثم لسو هيلع هللا ىلصتتغب رشلا هحو رهرار ..ًارصن دارأوارثاغ
 ىاىب ره ظنل فكمعبجرمقلا (ىنملا) م شاببوك د شابت :فكركاردام شا دو 50

 | ىتعج بسلا تيبلا ف فكل اندوكي ل 4لقدي وافكر مقلا نكي تا
 هللا سدح أ مسج لوقي ناك ةحوتظم موف فاك ودبل ا عب

 اهتقيمسر عنكو اهيفتمرامور حراس ريحة رد

 ملمالا عوراو لكلا رشملار ءاظراسمعسج نوكل هايشالاو حابشالا عيب ىلام هفرشو
 | ىتح هدالوأ ,أو رشيلا ام تانثاكلاروصر همنا :هدسج لحال رانر ىلغةفيقاارمم كاذو



 نم هةية ثاذو ردبلاك مسو هياعللا ىل هن
 ديال 4ج ايتح !الهالذم رو سدة قيل ار ا نكي لولو دبل

 كوتثم برءالفتي رشلاةطساو نكن نار*اب_تإلاسعلا ىلسم ةرئندب 0
 هلال دحأو (قملا) 6« 'ءلجري تا دياشكيرادحاوإ

 ليئاربخ نال دبالا ىلا اكو هدم ةرمحم ناكل ل11 هنا .ورحاذ+ عقول سو لع

 الفلا لمي

 ذام(ىعلا) «شدحزاو ليئرج ماقمزو
 مدح نمو لي ربج مام نءو لب ربج د صرع

 « ذوس٠دربعاا-ارراتفك زابؤطى وشمر روع ىلع ل ةردغالفال ماقللا اذهب دبش

 بابا قران اييئارمجلا سو ءبلمهتلا كس لافاوذعلا) م زونه مقرر جو ايم
 ل-سأ لو ىدو سةر أ الع أ ىلا ب هذأ ل35 ةاواار ةقفارملانع ضرعلاو

 نيزدو ريبتغك ظ ىم ىنم ةةفاملا طفتالداينالاممم مسا ج مالاوييةيغحو ئلطا
 َننالو رالي رمح ان( ىسعملا] ينم يد

 احالعشس رششولا 9

 ىو تفرت> الئ لأ تودولال اون نوعشم ىذقو ىا + قرتحالةبةرملاو:

 ناكساهئشمب 5 صصق نأ دمكت ريحرلا تريح الل ىوثم
 # ص اردنا

 زعل
 تلا
 نال بعلصخالا ةبترل ةيستلا مهف لغم ريغبو أل ةعبازاكو لو

 ,ىلءارلءنطابلا ثيح رم صخالاامإوحورلا ىذ
 "و اموال ينم ىلا ةقيقحلا ةبئرل اولسو و
 حور نع ج رختملاذاح ورلانارمل

 لحمل مما اذهذ ةرمخاب ةراتو لقعلاب

 ىكارصتالو هللا انةلا با



 اىونثم صخالا لاح .هتال صاوحلا بوبهحلا ىلا لص: ملاذاو بوبا
 تاكولو ليئاربجاب (ىلا) هزيتعثفوهاو رن » زيزعو قيرشركاليئربج»
 هليلمهتلا لس لوسرلاو عمشفالا: رض لب امهم تلاضبأو ةشارنتسدلاري ز هواي رش

 تذودنك توه دنوج عمت ف ىوتشم 4 ةلسمو هي ةسو هع هللاتاذئدها
 هروضأ هلامتشا تاو ىف ةشارأ .ةلاوعدب ل عملا( ىعلا] ب زو

 الأ توي شارما اسر يقول :الةةارغلا حور
 هداف «انذلاوع اذ هلا باصصأ نمنوكيلوسرلا ةريضح ثراوا ذك ةداهش

 ةلم ثي د ح نبال ىو قا تلناعلا فالتخاو تايرألا وات
 4لعجاوأ اروبةم عج ا بلغتلاثيدحلا ذم يتلا إي نكد وك ديص رس كءربار يش
 ةعئاولا تاماكملا با ايلا ثيدأ دار أو دسألا 0 .نشجولار احد صو هتفداىأ اربآ
 سالعأو ىرخأ لب ريجالؤ دم ها مالك ترفق نةتالقنال امجو ىلع نايل هل
 ةردس م هروبع دنع جار عملا ىلا ههجوت نحمل .ةروصاي و رى عه تق طم دعا لوسرلا
 امهث هن نمدرج الغنم ثيدحلاا ذهناكف لب ريس عش نيهقلاخة دهاشا ىنهتنملا
 فيعشلا شحولارا نحو ىلاعلاوىوفلا عسب لاي دارأو تاماكلا هذه :اةراثآو
 هقنله شن لاقت صتانو سماق لك ع مرصع . لك ار وار لوسرلل الم اس ناكف *ىفدفاو
 «فيعضللا ديس ىوُلا ىل هلا ةقيقأ ا عسب لمجاو نالوا .! هذ أومرتسا بلقنملا مالكم ! اذه
 «ةجالمو لح نو ديو ميرا ديو مهفملالر هنا اوصزيو ملايولغمو ريوتح قلخلا نم «ىفاللاو
 هنا د عارم اتاك هذعش نم
 اي ىل» هللا ف راعلا علطي ىت>
 ا ) مارتيشاماق
 رم .ادنعنو 0 لولا وهوندم ,ىنثاث ناله كرش
 (نكماو) باطخلا“ !ءانلاوةيردسصلل هبال هتلا* بلا ار كروهيف: اناا مذكرات أ
 دازلاةاعرلا هيف لمص دل نس فرو هو بارج ىدعم (تامتا) مفتالىآ انكمىنمم



 تهل

 ةنردصللاضيأاياواتزلا دلر يه وأ هيفا دئاثال ىذلا مالكلا شالقلا (ارتيشاملق)
 ةيرق طبراانالومابو (ىنهلا) تئدلم لق » مرم ثيش ماقلت ميضغد و باطخلا* لاو
 9 اىذملا مالكأا بارج متمثالو هنمغرخا ىأ مالكا ةرثانلا كل
 للذاسالا دنع فيرست كمالكت الت: ثام لو مالكا ؟بارج ذنالوأ :رلا دار هو ةيالؤذللا
 (ىدملا نبا تيش املقسوكعموا شيب «نيمززا شازجا تذكر كش [» ىو اذ

 ةينامسلا نماوهيإل ىأةيريشبلا ضرآ ن ءاراع دعست) م-ه-اورأو م-هاوفه ءازج
 لاوح الن عضتلا ىيطللافي يشل !مالكملا اذنه مهماذنو ةيكسلملا ىلااول هيرو هت اشنلاو
 دمعالا لورا لاقا ذهلو مهبولقو مهحاو رأدا دعتس!مدعل ءيف دئانالس وكم, ةميقملا

 (ىتعلا)(مهرادفالزانا.:رغا ب« مهرادىببس مهقلاغال8ى وشم سانلاةارل دعت رمأ
 مهراد ف لزاتبررغتنأ نءاي مهذا انغالو مهرادلغ-(ةبووسلا ةئاطا اداه ىيبصاب

 ,طعار (ىتعلا) م مهضرأ فانك اسانيعطا « مهتراراومار واؤ انام طعأ ف ىوتلم

 ,ابب رو مهغرأ ىف الزانو اثك اس ةناءال ىفاضاسابىأ ءاب مهةرأواومارامواؤ اشام

 أراشأ ا ذعبو مهضرأ ىف تءدام موضرأو مهرب ت مدام مهراد م_هلونا ذه ل ءاو مهروطا
 نيءطرفا وهو ام موقلعت :رثك ةوسئملب إل ءأضرأ ىف نمل ان دشرلا لاوحانلا
 فاامعال ىذا يالا ىفةةفارملاو ارا داخل مرئالغلو كتمان موو مكتمل موي ىو ىلع

 هناملكل اونعذي تح م-مفطاتلاو |. ويتفاوب ىذجلاق اهو شفت كلرتوذشي رطااو ةعب رشلا
 زو صابايزار « شوخزانر دو هدرا ديسرا وو ىوثماج مجافلعتةرثكن ءاوغب و
 انهءاياوبلقةبفلاهاباسهبار حطي نأ اردارأ اذان ىر املي امي ةدلب مسا( زار) مشوخزاس
 ةيسنا!«اب امارة نأاودارأ اذادو ماهل اةبة دا ا( زو ص) ىزاراولاةو ىازباونأو اما ١

 اوئالتاذاهةمو مخ رمالا ىفا هيب ناك يث دال نيت اه رهأ نا كلاذو ىزو رم اولاتو ىازباونأ
 اطل نىلالصتوت> (ىسعلا) اينلا لهأى زو رملاوهقلا لها ىزارل بان هدارأةاورتست

 قلقلا نحو فطاتلاامزتمئيكز ارخ دلب ىلابونم ثنأ نماي اجد _هاشنو ةةيقلا
 ردا « 9 ىم هررمضوه ليكن م نمأ" ىت اين لا ىلا بو ملا يزورللا عمالماعلا نسجو
 كامزلانوعرذروض- ىف ىسوماب (ىعلا) مباتيلالوت تك ديابعرت و نءزدوعرف شيب
 انديس برش ىلع اكن مىمو؟دارأو بلا لوما !كارت نو دو كرطو ولت اح هدنمو
 ءافنعتالو هب امرا ىأ (ا,لالوت كالوفت) ةروس ف ىلاعنهلوةرم فت ف نيالا مهتلاةىءوم
 قوم هناشدةرالا شف قرانا لخدامو هنازتالائثىل ىذرلا رةدامهناف ارسعتالوارسسي و

 تاءامملا (ىدهملا) هي فكن اري وار ليدرناداليد م كنار نةورردرك ١بآ وب
 .ايلغلاربثكن مسلك سغنلا له أ دو وفر داو دقوملا برخ تايلغل اديدش نرهحلا ىف ءتعشو
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 ةظاغلا نم رذحلانردةلاو دقولا برخو ران لاما ىلا دراي امالك مهدوجو قوم ىف تعضو نأذ
 [نديسثل لوغبف مولاح ىلع مهقشو موه تل: نان بول طم لوقلاب مهداشراو مهلة حلاو
 (ىنعلا) هب باطلخأ نيارد شو رغم هسوسو « باوسريفوكم نكيلوك عزف ىوشم ؟الومو
 بلل مبتالو باوصلا لوما مالكا اربغ مل لفتال كلو .طماو الا ءالك ىاشلل ل:
 ةثوعرلا نم رذحلاد_ثرملايثالااف قاسفتلاوءايرلا.كمالك طلخغالىأ ةسوسو باطلا
 أرط اوما هبا نمادراط ىلاعث لاهو كل ذما د مات ةميالا اوققرلاب مسها لوقل او ناو

 ثم نيد مل! يولقىل همالكر ئؤب ىتح بناطيل! وا سولاو ةينا
 مالك اريصتارع ,أ (ىدلل) ب نك اك[ ار رممع تريسم هك ى او نكءانوكن

 تقوك مد( قاخم ةبسسقلاب«انالا عا نامز ل وهتوأر معا !لصو ىوشملا م :نمغرفا ىأ
 ناي لي وطق نمريعتر يصعلا ىف مالكلاريصقتفرسعلا تقو أ هناكم دعب ىأ نم لكورممعلا
 نبل مالكا قلغلل ل رصع ل مجان ىهلا يكح تن نيدللاءاسح خيشايف لدو قام مالكللاريخ
 غلا دما اذه ىو نوكرف !رمبخ ةناي لاو نيدلاب مولع اجو نامزلاو رصعللهالادقرم نك
 فاش ثلاثلاريسءلاو رصعتلا ىناثثاريصعلاو تذولا ىلا ةفاضأ اذولو رسمعل اةال لالا
 ىوتثم لاثباوصلا ضعننايبلو اظاود نكريبملاو نامزلا هال أ نامزلا نهج ردقمل
 لك آل تنألق(ىنعلا) يم دم شيل كت د جانرئضرن م هدنق هك ارهراوخ لك روك »ف
 ةمالث لعشت الور كصعسلا لكو انيطلا .[نيلخ رفأت نيطلا نذ نس ا ركسلا نيطلا
 2 .هطعتالو: دانة ةطالمو

 اه! مزالرهر توصلاوفرملا,ةطا# حرر ةضور ورثنأ اذ هىلءةماوعلا موذتو مانالا ملعت لحال توصلاو فرحا نم ن1 نكمل تو هااو فرخلا نعام فسم تاك ولحورلا : ماحؤيش ىببحاب (ىندعلا) مييتسيئفنستوسو
 راوي و هثعاوشرمب و ةعيبطلا ىو ىوناملا نءرغتياراجملا سأرك ة مك عضو ج رجب حورلا قطن ل جال وصلاو فركلا| نهاذك شوحولاو ر وبطل امرأ 5 ار وهو ايبووسذيتاسبلاو مو ركسلاو قئاد حلا ىلع سائلا عضي فيكرأ



 افلا

 ىا هه رازدةنابمردرخرسنبا ف ىوشثم شوحولاو بئذلا تاياكح ىلء لقشم باك اذه
 ىتااىناعملاو رارسالا ثنو شأنالومواندبس (ىئسعلا) ميراخ سدا كلر رمك اس

 لنلعب قابس اهقدارأك ركلا بست تاينرمم :يسملا صر رازدتةب ىولا ف ىه

 اووي سانلا هدام اكدو* ىلع نوعية زال لحم مل كاوزيطبلا

 ل هنومهولبف روحولا ءارو ركسلا بصق مر اغلا نهب ةرلظت بالحر كسلا بسق |

 م فاش مش( يأ يب تفرد بفرح ه سر

 لا فا وحار ينعم دهلاءاياوي رس
 تاملكمااو فورا هن: :

 /ادرخ رس دآفرح ثرو هيوم اردو تاناكح در <باكلا الهنا

 ينلا مركقرامملا لاذ سار انيقي فرم ارو ل“ (ىنسعلا) عيني رب رصودرفو ينعم

 سأرةياثم بالا اذ هابل لقشا ىلا تانكدملاو تاك لا ىنم قلاع سردرثلاو

 أرامثانع نففيو راملاس ارز "رسدتالقل[نةيهلالا فراصملا نات: قراها

 منمىا ماو باكا اذه ماقتل ىدابلا نوُكَل ندا 0 لا كوالا

 ب١ « زاود نيالا ما ملا اي ىو ىونثم الئاف ل بتاكلاوان الوموانديس

 انمانءاسحاب (ىنعلا) | © دانعطدابد |
 بلاي دارأو ةميطبلا كلن ىف رامخلا سأرا اذ مج نعي نيتلموملا

 ركيدو كه هفلصنا درعنوجرخرساتإ» ىج في رشلا وتلا بتكت ١ لوغب
 ةيونعملاةءطبلا كلت للا نءتامانرامألا سأرعنا تح (ىنعملا) م هفطبم
 سآريلثتناكرلو اشبأب كلا اذها_ماعل فشلا تايلزهلاوتاءاكدلاءدهفرغتا اوشن |

 نانو رلا ةةطبسر ىونعماركسل اسما قأتوماوعلا ءاوفا ةغلسم نه دءيتامل راما
 ناتسلاناةةورطملاداعل'ناف ىرخأةلأسو ةئبهاسمل بهوية وشمملا ةةيطبملا هذه ىف بصنتو

 جياراظتلا بحاص ءراظأ هبا

 مهونز زيا مه طاغ#ن و ونزناجو ىركت تروساعز بهو كوخ
 فاكلا عقب رك تاي ءانمةروصلا لعفنالءاو نيا ماس شا

 ةيمهلا ١



 ها,

 تاملكلاوفو راد جاني ىأةيردمإلا هدمءاللاو ةلمهملا ارلا نوكسوة مهلا

 همالرييعتو اول كلرير ب اهل حو رلاءاطم اواننناب نم مسرلا ةنترملاهلاسي اومظتلاةروسلا
 مالكملا اذهل ذكرمالا سيئلاف ةينيئئالارعشتامث كنا نمقاشعلانيعأ ف لعخدنلا

 ةقرفألا نال كس ةفاطللاو ةاملااهاطءااشيأوءر وسلا»

 اان مهنيمز رب « شانديشروخ ىاىدر# كافر ىو:ثمثلثم رو ىلظنان ةعيقملا ف ىنم
 ىو ىلءدوعءودو##تنأ كاذلا ىلع ةرهاطو م انس عتو# نما (ىنعملا) مب شايدو#

 نك دبالا ىاضرالا ىلع ضرالا ل هأ ن ينور وتم ءاهسلا لهأ نيب نرذورعس ايلوأ هللا

 لهأ نيب ايفو ءاسعسلا لا ايلوا ذه لبق ناك نيدملا ءاسحان ديسسنانادو#

 ضرالا ل هأن يبا دو« نك اضبأ ةوغب هاه دف ضرالا

 نركب ىتح (ىسعلا) عي دْنو ثوحخ كيو هلبقثلي ولد
 أ سمدلار وول همس ىفءاعأللا اذهرئأر, .ءلابوةليغل اب ويلقلابا دقم ةلاعلا "املا

 امدقعسضوو ةيرشبلا نم ص اخ هءداشراو انالوموان ديسسةس رتلضغب لأب راسبللا طسو

 ةممالاقالخالا نمفطت 4 انم عمنا دهايبجومنا طاير بسس وةبكلااةبتميف

 « ىودألرثودزيخر هنر تو ىو انبلا وسإؤلائارثملارهاك ةكئاالملا ةيصصىلا قالو
 ةروك ذل ةلاحلاء ده ىلا نولسي ضرالا نهأن أل (يلعما) 6 ىوذعءدوجو ردنا تسد

 ىودانا لسع ادات اوةدحو ىونعملا دوجولا ف نلت جالاو: الرشلا با ا عقرت

 فالتخالار ةفرفتثلاو:دح ولا نيم نيم قبوامكآ وتولت الواوا ارسكو لهل لادلامشن

 | دوتاو ةينيث الا تبه ذءام-!!لهأآو ضرالا لهآ هدا ذانةرغتلاو نيعتلاةطءاورهظي

 « ارتناج مناد سان نوح ط ىواثم ةدحولارسرلا لسو وةداسلاوةلبةلاو بلغلا

 ملاه ىف ىرجام دامت نارك ذي أبكلءور م ىورداام(ينءلا) مبارحامداعقلا ديركداي

 نمناف فاش غمرك انتامو فاثا مم فراعئاف ةدنجدوتح حاورألا ىوف ىلع حاورالا

 سحور تركت !بحاسو !معقجاو ءابلرالاو ءاينثالاج ورحاو رئالا لام ىفهحو رتنراق
 ىدوم ل ىونملا اذولوالفالاو تام اطها ار حال هلا ىلا ةلئام سلا لاءوهرملاعلا !ي_هىف

 حاوالاكلتو(ىنءملا) ينيبكنار رب دومعه شو طاتخم ه يبزرذنادنوشنو راهو
 بيلحلاجازتماو طالتخاكحزتمتو طاةغوملاعلااذهىف فل:أتحاو رالا لاء ىف تفراعت ىلا

 .نأىفءان ىلءامالسلا هيلع لاثاك ثور اهو ىموم .ضرالا ىفنانوكسف لها

 .شاىركسنم'« درثركستمو الدنا ذاب
 :11ىف مهغلا كاذو اين لا هذهىفال,اقلحور

 "و
 >9 وشم نوراه نم
 وردا( (ىسعلا)



 :كلعم دعا ||

 مغ هو ردينادركباساثشس إو ىواثم مهربف نماهمرفوب فيك
 مدع مريم ار معلا كاذفءوحورادا مووفل ا ةرثكمإ ( ىنسعملا
 سائلا نمريثك ىأ هير هيلع بضف ةمعثلا هارفكل تلا عبق

 رئاكلاو :
 | رسهظ برضو ىنلا حو ربةفراعمالمت راص ىلا ح ور همهف مدها وبذل

 » نكي /ناوخو رف ىذنارخ همهنبا» ىوتشم كرشوءرثكن عل إو ركناىأهجر
 الادان هيجل لعن ىتح نكي نإ ,وسأرقاا ذهع بج تأر ف( ىمملا) هب نوكربك نك حلولا دبات
 (نماورذكن ذه نكسصرل) رمكملا لهأ .«يدارأو قيتعلا سورهلاىأ نوكلاربكلا

 اه درغرخدجا شن كن ازا شيب ف ىوشم نال ىسهتارشكن م مهمو ند
 ىأا رف ىرأ لسوعيلع هللا ىلمد أش ةنايندلل د مح «ىحمربق(ىتعملا) مدويديوعئار ربك
 أرذاك لكل تراس ربهغالاو :اروتلا فة بوتكسملا غب ريشلا هةرلحو :ةعنر :تصصو شو ةهظو

 و
 ملسوءبلم هللا سه«نوعفشتب و نوذو الب فارعتو الك يني تا دروواذي وهن

 .طىداشلدشوررلا,ءنزا ه دب
 و لاي نمو رسهظب ودوجوالىفأب

 موا دئازاقو ثنو رووظي رأي تدم نولوي ىا“ زول
 « رش برو( دركى دوف ىونشم لا :+ذب و ربلط نعود انعالا | ذه نهاولو ب

 تايعلا + ٌنجرشلا براي نولو يو نود ازياو(ىندما) م دو زمجره شي رآ
 شئايفاب و نوهتفتسإ زادمحا مامن ىوام عرس ناكمدجو يابو لبق ا ناك



 لبق نءاوكو) نارا اوهو ةارونل ا نم( مهعمأ 1 ق دس هللا هده نم
 خ1 ثوهرلا بلاي مولمانرصنا موللا ولو ب(اور ذك نيذفا ىلع) نو رص: لب
 | ال باوجو ةسساب رلا ىف ءانوخوادس>( هاورفك) الا ةشد وهو قأا نم (اوفر عام مهءاج
 اكرم ىرتشم نيلالج ىهتا(نير فاك ا ىلع هللا ة:هاف) املا باو هيلع لد ىلوالا
 بح هيف أي ناك ن اك لكد(ىندملا) « ىدند حائرات اشثرغ « ىدمآ ىو وءىب رح

 مرح مهلاقو تامز لك ىندي لو هيلع هللا ىف هدجأ ةيراركم موك ل وهع
 || ىوتم مهن ادعأ ىلعنو رص و نو رغظبف هتنناحو ربثو «ذث: ب ىأ هنا مح نوثيغ تيا

 ا مهل عفو تقولك اذك(ىنملا) يىدشل اشكو راد دا ثواداب هدب رهط ئراعباطر هل
 الود مها ناك هب مهتاغتساو مسوديل ع هلاىل ع لوسرلل معرك ذ جالماللباكربغ نم ضم ءادهبف
 ىلع تو ردي الاوتاكم ا ثيحح دعم ىنعمب داعتالا !لعاةىأ ةنامزلا لعان ىءمنمضوايفاش
 أردرشوكردو ل هردو ناش اررهلات دكسوا شنو ىم نوكر خالو مماجوأ ىلع ماينلا
 | ممولقو موقاوجأ فو موترط ف لسو هبلعملا ىل سهترو هو «ثهنةناكر(ىنعلا) مي ناشماوذأ
 | فل بجضالاو ةارودلافةرواطسل ةذب رشلا «نروصنوع نبازناكى عي مدمهاوخأو مهلذ و

 | نومه توغو ظالم هروبعو مهرو ص مو دي يح مسقرطع
 «تبكوءرك ذتوكيل هه
 نكمارك ذا مهرمأ ناكولو (ىنملا] يلاجخ دو رفدكلاب م لاف رهدبامأ
 لوذي هاك هلابخ ىعب نمت عرفتي دوت ريدي إل لهاو كاويح ىأ لذؤف لك
 || ثيرخ لك نال ةغيفللا ثيح نم لسو هيلع هنأ ىف س نا شنو ه سبا هودحرىألاش مثلا

 | ناك الع



 يلع هنا مياصلا فور سانلا فيكفدامعإ يع ناك اذا نيهحولا ىذفسوشال بيء

 حو الهر هجوب:الؤه أي ألا تيده>رلا اذةمايعلا ويضانلارةدود تلات مالسلا

 اذهل (ىنسلا) هيدأب رو دب شددي دياوج هدأ دوو يت مظعن همها ا»ىرنم

 ملسو «بلم هللا ىلس ىلا «راستاودو ملا نمةرهاظلا ةسرحخاو مشتلاو ظعتلا
 بلفإ» ىونتم ةوادعلابدل :حو ةناهالاب .يظعتاولدي رءارةهورعذا4اسرادعب هر أرامل

 ىفانلاولؤالا (بلق) هب ءارتسدوبك باقرداربلف » ءايسسمدرددشو ديدن"(

 لغزلا (ىهملا)تانالا نمباغااوهو رم ثلالاوةضششلاوبهذلا نم لفزلا تسمع

 بلفالدجواملزلا ىنعب البدسبلهال حو ىتملمزلاودو أ لاملا ىف راسو راشلاىأر
 ,«ظوهىذفاباَللاو د مرو زتلا لهأو البيس حورلاو
 انام اراد مات «ثلحق اوشا فالح 3

 هرغلاللا قوش ورا قارلا عشا ِ

 ١ وندم هيو ايما كلك باث لام او 0

 اذهسفنلا لاو قارلا لاذ فل دبا !(ينعلا] «ىسخرهزا دز ريرسناكنبا ٠

 ةركاويك و ىرتثم الئاةرمع ليل لك فوج تءأ أر غرو *ىلدلكومر
 : ذا جيشلااذه(علا) 1 ن

 ةايتشا ضرع ىتمأ

 0 نائما دهارذطم

 قرم لاق واو هته امش ثا هز راولنارجاخا م 4ةردال كس ءرمااتلا

 (قحلا) منابر 2 هوك
 آرملا ءاشموهىذلا اذىنعب ثوبدلاوهونا,نلق لكرطاخ نءابذأ

 هلا واتم لافاذ ولون هجووذزنا هوه لبذ 1سم دوكيال ثوبه لك ةاهرلجال هنطاب



 (هءول

 اكرم ةقيفملا ىف خيشلا لاذ نوكمال(ىتعلا)
 0 تالا ةةاثمنوكي ل.

 ةسيل# ىهام ىل_ههتطاب ةروصدحأ لك ةءاراو بالا هامه رمل

 ءو باوصاالءأ هللاو
 ناساولا ناهرو نيفراعلا ناطلس ماكتامرخآ اذهر (قاعتةقا هر جراشلاالاق)

 منو ىسحوهو قيام ماتا ىلاىداملا هقاو عيارملا !نحأوهىذلاعب اراد! اذ-هىف
 ىذا ملا ىذ ةرغىف شاطك شب ةب ؛وازبهار غلام دان ىدر زف ورم #غلااديىل ليك ولا
 فلأو ننئامو نيرشعو سمخ ةئس روج نموه

 هزم اهباب و ىونثلا حرس نيم عمب الارجل
 6 ركللاهنا باكلا اذيه هازجالرم 3 جم هيسازمةلأسأ 5
 باهولا نانلا
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